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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011520-53.2016.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0011520-53.2016.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR   
APELADA: JULIANA APARECIDA FORTUNATO DE MENDONÇA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o feito, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no art igo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, em face da ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003308-36.2021.8.27.2700/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTES: J. P. G. G. E M. G. P. G. 
ADVOGADO: JOSE ARTHUR NEIVA MARIANO – OAB/TO 000819 
AGRAVADA: D. DO CSCJ D. DA C. F. DE O. – E. P. N. S. A. - PORTO NACIONAL 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. APROVAÇÃO EM EXAME 
VESTIBULAR. ALUNO CURSANDO O 3º ANO DO ENSINO MÉDIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO OU 
DOCUMENTO EQUIVALENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É sabido que a 
conclusão do ensino médio ou equivalente é condição necessária e indispensável para ingresso no ensino superior, sendo a 
emissão do certificado sem que o itinerário formativo do aluno seja integralmente realizado em termos de dias letivos e carga 
horária, não satisfaz plenamente às exigências da LDB, conforme estabelece o artigo 44, incisos I e II. 2. No caso in voga, o 
agravante, aluno do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Sagrado Coração de Jesus, foi aprovado para o curso de Ciências 
Contábeis do CEULP-ULBRA/Palmas, através do vestibular 2021/1. Ademais, observa-se dos Históricos Escolares que o mesmo 
cursou uma carga horária, referente ao 1º e 2º ano do Ensino Médio, de 2.760h (dois mil e setecentos e sessenta horas), ou seja, 
acima das 2400h exigidas pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação – nº. 9.394/96. 3. Impedir o agravante de ter acesso ao 
curso superior para o qual fora aprovado em exame vestibular, seria equivalente a negar o interesse ao acesso à educação, 
contrariando o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, desconstituindo o esforço individual que o levou a alcançar a 
aprovação, e além do mais, mostra-se totalmente incompatível com os princípios constitucionais e a própria Lei de Bases e 
Diretrizes da Educação. Precedentes do TJTO. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para determinar que a instituição agravada forneça ao agravante o competente 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou documento equivalente, a fim de viabilizar a efetivação da sua matrícula no Curso 
de Ciências Contábeis do CEULP/ULBRA - 2021/1, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta 
Instância o Procurador Moacir Camargo de Oliveira. Palmas, 21 de julho de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002232-63.2020.8.27.2715/TO – SEGREDO DE JUSTIÇA  
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002232-63.2020.8.27.2715/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: B. A. DE C. LTDA (AUTOR) 
ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192649 
APELADA: JANES CARLOS DA SILVA PINHEIRO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
INADIMPLEMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
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DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ORDEM DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Nas ações de busca e apreensão, a mora do devedor deve ser comprovada 
mediante notificação extrajudicial a ser entregue no endereço do devedor, sendo dispensada a intimação pessoal ou, quando 
esgotados os meios para sua localização, poderá ser comprovada pelo protesto do título por edital, conforme disposição dos 
artigos 14 e 15, da Lei 9.492/97. 2. Para a comprovação da constituição em mora na ação de busca e apreensão é 
imprescindível a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, ainda que não seja recebida 
pessoalmente pelo devedor, e somente esgotados todos os meios para localiza-lo, a mora pode ser comprovada pelo protesto do 
título por edital. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Uma vez que os requisitos para tanto não foram atendidos, não 
há que se falar em constituição da mora, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da referida ação. 4. Diante da 
inércia do credor quanto a ordem de emenda para comprovação da mora, requisito de constituição regular do processo , revela-
se correta a Sentença que indeferiu a inicial. 3. Não há os pressupostos para a majoração dos honorários recursais, uma vez que 
inexiste condenação em verba honorária fixada anteriormente. 4. Recurso conhecido e não provido, para manter incólume a 
sentença de primeiro grau. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 14ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do apelo por 
presentes os requisitos de admissibilidade, mas no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o fim de manter incólume a 
sentença de primeiro grau. Não há os pressupostos para a majoração dos honorários recursais, uma vez que inexiste 
condenação em verba honorária fixada anteriormente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator a 
Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de 
Justiça esteve representada pela Procuradora de Justiça  THAÍS CAIRO SOUZA LOPES. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000018-65.2003.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: JOSÉ JANUÁRIO DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADOS: DANIEL DOS SANTOS BORGES – OAB/TO 002238, BRISOLA GOMES DE LIMA – OAB/TO 00783B E EDSON 
OLIVEIRA SOARES – OAB/GO 008331 
APELADA: WILAMARA LEILA DE ALMEIDA (AUTOR) 
ADVOGADO: SEBASTIÃO LUIS VIEIRA MACHADO – OAB/TO 001745 
INTERESSADO: JOÃO ANTONIO DE LIMA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JOSÉ ALVES DE MELO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: MANOEL RIBEIRO NETO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA 
EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO POSSE. COISA JULGADA QUE NÃO ALCANÇA O TERCEIRO/EMBARGANTE. LIMITAÇÃO 
SUBJETIVA. ARTIGO 506 DO CPC. PROVA DA POSSE E DOMÍNIO DA EMBARGANTE. ARTIGO 674 DO CPC. RECURSO 
IMPROVIDO. 1. Não existe, tecnicamente, preliminar a ser analisada ou nulidade a ser declarada, cabendo apenas esclarecer 
que a suposta ilegitimidade de parte da embargante/apelada é matéria relacionada ao mérito, porquanto apoiada na tese do 
recorrente de que a coisa julgada decorrente da Ação de Manutenção de Posse nº. 5000106-35.2005.8.27.2729 não confere 
legitimidade à embargante/apelada para se opor à ordem de desocupação emanada. 2. A coisa julgada operada na Ação de 
Manutenção de Posse aludida não alcança a embargante, que nitidamente não fez parte daquela relação processual, incidindo o 
disposto no artigo 506 do CPC/2015, que reproduz parcialmente a regra do artigo 472 do CPC/1973. 3. Noutro bordo, igualmente 
sem abrigo a pretensão do recorrente de deslegitimar a posse e o Título de Domínio expedido pelo ITERTINS em favor da 
embargante/apelada, não obtendo êxito o recorrente em contrapor os documentos apresentados pela recorrida, de onde emana 
a conclusão de que obteve a posse do imóvel em 1998, sendo reconhecida pelo ITERTINS em processo administrativo, com 
vistoria “in loco”. 4. O cotejo das provas produzidas com a legislação de regência converge na conclusão de que o contrato 
particular apresentado pelo embargado/apelante é anterior ao processo de arrecadação dos imóveis promovido pelo Estado do 
Tocantins através da Ação Discriminatória nº 335/94, sendo seguro afirmar que, se houvesse, ocorreu a perda da posse pelo 
embargado/recorrente, passando a titularidade da posse e do domínio dos imóveis ao ente público, que após os trâmites 
administrativos de praxe reconheceu a posse e expediu título de domínio em favor da embargante/apelada, o que legitima a sua 
posse e confere-lhe o domínio, passível de defesa na forma do artigo 674 do CPC. 5. Recurso improvido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de manter inalterada a sentença primeva e MAJORAR os honorários 
advocatícios de sucumbência para 15 % sobre o valor atualizado da causa - artigo 85, § 11, do CPC, nos termos do voto da 
Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representou a Procuradoria Geral de Justiça nesta Instância o Procurador Moacir Camargo de Oliveira. Palmas, 07 de julho de 
2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001816-35.2019.8.27.2714/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: DETRAN DO ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES 
APELADO: JOSÉ MAURÍCIO GOMES DE SOUZA (AUTOR) 
ADVOGADA: AGDA DE FÁTIMA TEIXEIRA – OAB/TO 008008 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: RAIMUNDO FARIAS DE SOUSA (RÉU)  
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. 
AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO DE CONTRATO EM NOME DO NOVO PROPRIETÁRIO. 
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 
IMPROVIDO. 1. A obrigação de transferência do veículo é do comprador, pelo que dispõe o artigo 123, § 1º, do Código de 
Trânsito Brasileiro, sendo que o vendedor tem a obrigação de comunicar ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias, a venda de 
seu veículo conforme estabelece o artigo 134 do mencionado diploma legal. 2. Não deve ser acatada a alegação de 
responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento de impostos, porquanto, embora não comunicada a venda ao DETRAN, 
restou incontroverso nos autos o registro de contrato de arrendamento em nome do comprador na data da alienação do veículo. 
3. No caso posto em julgamento, restou demonstrado que o autor vendeu o veículo ao réu, notadamente diante dos documentos 
que atestam o registro de contrato em nome do comprador na data da venda. Ocorre que o requerido – Detran, embora tivesse 
registrado o aludido contrato, não concluiu a transferência do automóvel para o novo proprietário. 4. Diante da efetivação da 
tradição do automóvel para o réu, os novos encargos devem ser atribuídos a seu nome, de modo que não há que se falar em 
responsabilidade solidária do antigo proprietário por fatos geradores de impostos e demais eventos ocorr idos após a tradição. 
5. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos 
adrede alinhavados. Majora-se a verba honorária para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (art. 85, § 11, do CPC), nos termos do 
voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Thaís Cairo Souza Lopes. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052173-71.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: MAURO JOSÉ RIBAS  
APELADO: PAULO ALVES DA COSTA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE VALOR 
IRRISÓRIO. COBRANÇA DEVIDA. MEIOS ALTERNATIVOS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE A CRITÉRIO DA FAZENDA 
PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. - Mesmo que existam alternativas para a cobrança do crédito fiscal tido como irrisório, cabe à Fazenda 
Pública a escolha pelo ajuizamento da demanda executiva ou não, conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade, não 
podendo o Poder Judiciário adentrar em tal escolha. - Não é possível se extinguir a execução fiscal sob o fundamento de que o 
valor executado é irrisório, em virtude da indisponibilidade do crédito tributário, e pelo fato de que a Lei de Execução Fisca l não 
estabelece qualquer limite ao valor a ser cobrado por meio da correspondente ação executiva (art. 2º, § 1º), devendo ser 
afastada a falta de interesse de agir reconhecida na sentença. - Sem honorários recursais, em razão da natureza da decisão e 
ausência de condenação em verba honorária em primeira instância. - Recurso de apelação conhecido e provido, com o fim de 
anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, par o regular prosseguimento da 
ação. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 6ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu por unanimidade, conhecer do recurso por presentes os 
requisitos de sua admissibilidade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO com o fim de cassar a sentença de primeiro grau, 
determinando, por consequência, o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento regular da execução fiscal. Sem 
honorários recursais, em razão da natureza da decisão e ausência de condenação em verba honorária em primeira instância, 
nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator a Desembargadora ÂNGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela Procuradora de 
Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 14 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008566-52.2017.8.27.2737/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: JEFERSON REIS JUNIOR (AUTOR) 
ADVOGADO: FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES – OAB/TO 00413A 
APELADO: JEFERSON FERREIRA REIS (RÉU) 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADA: ACIOLINA DE QUEIROZ REIS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA 
DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO 
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme o art. 290 do CPC/2015, 
a ausência de recolhimento das custas do processo ocasiona o cancelamento da distribuição do feito, mesmo que a parte autora 
tenha manifestado interesse em desistir do processo, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade processual, haja vista 
que a desistência se deu justamente em razão da impossibilidade do autor em efetuar o preparo do feito. 2. Não parece lógico 
condenar o autor ao pagamento das custas processuais, porquanto, se estas fossem pagas, a consequência seria o próprio 
processamento da ação, e não sua extinção. 3. Recurso conhecido e provido, para afastar a condenação do autor no pagamento 
das custas e taxa judiciária. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 7ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO, para 
reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando a condenação do autor no pagamento das custas e taxa judiciária. 
Sem majoração dos honorários nesta via recursal, pois não houve condenação na instância singela, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Votaram acompanhando o Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO 
FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça CELSIMAR 
CUSTODIO SILVA. Palmas, 28 de abril de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000486-02.2021.8.27.2724/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: JORDAN SOUZA SILVA (AUTOR) 
ADVOGADO: JORDAN SOUZA SILVA – OAB/TO 008827  
APELADO: JANIEL GOMES DOS SANTOS SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS 
HÁBEIS A AMPARAR O PLEITO MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMETNO DA 
PETIÇÃO INICIAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ação monitória é um 
mecanismo processual de cobrança, dotado de rito célere e cognição sumária, objetivando constituir um título de crédito judicial a 
partir de uma dívida demonstrada em documento escrito. Ocorre que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória deve 
apresentar fortes indícios da existência do débito, mesmo sem possuir eficácia executiva, o que não ocorreu  in casu. 2. Não 
vislumbro aptidão nos documentos acostados pelo autor/apelante na inicial a demonstrar a verossimilhança de sua alegação. Por 
outras palavras, não podem ser considerados hábeis a respaldar a pretensão à tutela monitória cópias de contratos de prestação 
de serviços advocatícios sem a assinatura do contratante/devedor - escritos unilaterais insuficientes para comprovarem a 
existência dos requisitos necessários para instauração da ação monitória, bem como as mensagens enviadas por whatsapp. 3. 
Recurso conhecido e não provido, mantendo inalterada a sentença proferida.  Não há arbitramento dos honorários recursais ante 
a ausência de citação. (precedentes do STJ: AREsp 1349182/RJ). 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 8ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso, pois 
preenchidos os requisitos de sua admissibilidade e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a sentença proferida em todos 
os seus termos. Não há os pressupostos para a majoração dos honorários recursais (precedentes do STJ: AREsp 1349182/RJ), 
nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo Procurador 
de Justiça MOACIR CAMARGO DE OLIVEIRA. Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049607-52.2019.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROC. MUNICÍPIO: MAURO JOSÉ RIBAS  
APELADO: CLEUZIANO VIRISSIMO DE SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
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hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 2.009,34 consubstanciado nas CDAM’s n.º 20190028736 e n.º 20190028737. 4. Desse 
modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse de agir pelo Magistrado a 
quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de execução fiscal de baixo 
valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito.   
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito para regular da 
execução fiscal, nos termos do voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o 
Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Thaís Cairo Souza Lopes. Palmas, 04 de 
agosto de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004001-44.2013.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5004001-44.2013.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROCURADOR GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR 
APELADO: CRISTIANO FREITAS DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. 1.1. O magistrado não pode 
decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de 
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.2. Constatando-se que o magistrado de origem 
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes 
para propositura da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida), impõe-se o reconhecimento da nulidade da 
Sentença, com o consequente retorno dos Autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 1.3. Não se aplica o disposto 
no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil quando constatado que o processo não se encontra maduro para julgamento, 
devendo o magistrado de origem determinar a citação da parte contrária e oportunizar a devida instrução do processo para, 
somente ao final, se manifestar pela procedência ou não do pedido diante das provas apresentadas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, vencido o relator, 
no sentido de divergir do Relator para, acolhendo a preliminar suscitada, dar provimento ao recurso, a fim de cassar a Sentença 
recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos 
Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários recursais em razão da cassação da Sentença nos termos da 
divergência inaugurada pelo Juiz RICARDO FERREIRA LEITE e os votos do Desembargador ADOLFO AMARO MENDES, da 
Desembargadora JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA e do Juiz JOCY GOMES DE ALMEIDA acompanhando a 
divergência. O Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER - Relator votou para conhecer do recurso manejado e negar-lhe 
provimento. Palmas, 04 de agosto de 2021. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, Relator, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na 2ª Câmara Cível, se processam os autos de Agravo de 
Instrumento nº 00012061720178272721, figurando como Apelante, ESTADO DO TOCANTINS, JOSIFRANK BARROS DA 
SILVA, MANOEL DIAS BARROS e Agravado, OS MESMOS, que por este meio MANDA INTIMAR os herdeiros do Agravado 
JOSIFRANK BARROS DA SILVA, que veio a óbito,  para a habilitação de herdeiros remanescentes, no prazo de 15 (quinze) 
dias, mormente pela míngua de processo de inventário do de cujus, como revela pesquisa eletrônica no sistema EPROC. E para 
que chegue ao conhecimento dos herdeiros do Agravado acima descrito, mandou-se expedir o presente edital, o qual deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixando no átrio do Tribunal de Justiça. SECRETARIA DA 2ª 
CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, aos 17 dias do mês de agosto de 2021. Eu, Ramilly 
F. Cardoso Leobas, Servidora em auxílio a 2ª Instância, digitei o presente. E eu, __________________ Carlos Galvão Castro 
Neto, Secretário da 2ª Câmara Cível, extraí e conferi, por ordem do Exmo. Sr. Desembargador Relator, Conforme art. 31, inc. XV, 
da Resolução 015/07-TJ/TO. 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Processo n. 0003754-67.2020.8.27.2702 – Procedimento do Juizado Especial Cível  
Requerente:  JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. Joao Paulo Gomes dos Santos/GO050050 
Requerido: WANDERSON MOREIRA DE SOUZA 
Advogado: Nihil 
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, inciso 
III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema 
pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUACEMA 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALISTAMENTO DE JURADOS PARA O ANO DE 2021/2022. 
   (Artigo 426 do Código de Processo Penal) 
O Doutor Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito Presidente do Tribunal de Júri da Comarca  de Araguacema, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... FAZ SABER a todos ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo, foi publicado a lista geral provisória dos jurados que atuarão no ano de 2021 e 2022. Transcorrido o prazo legal para sua 
impugnação, e não havendo tal, esta se tornará definitiva. 01-Alessandra Maria Noleto Andrade, 02-André da Silva Barros, 
servidor municipal, 03-André Silva Brito, servidor municipal, 04 -Bejamim Batista da Silva, autônomo,05- John Ralston  Andrade 
Anselmo; 06 Cipriano Ribeiro de Alcântara, professor,-;  07--Cleiton Silva Ferreira,08-Darci Francisco de Araújo;09; -Darcileide 
Jardim de Sousa;  10-Leandro Batista da Silva ,  11-Dyego Gomes Mesquita, funcionário municipal,;  12-Edivaldo da Silva 
Almeida, comerciante; 13-Edson Lima dos Santos,  14-Eduardo Pereira dos Santos;  15-Elson Carvalho mesquita,; 16-Francisco 
Lopes do Nascimento Junior; 17- Jovane Pereira Ferreira; 18-Mariana Guimarães Ferreira; 19-Giordanne Maria Sales de 
Almeida, servidora municipal; 20- Hélio Oliveira Silva,; 21-Timóteo Santos Oliveira ; 22-Jayde Salvador da Silva, comerciante, ; 
23-João Costa Lima Júnior,; 24-José Alano Souza Oliveira, funcionário municipal;25- Karla Oerlecke, funcionária municipal,; 26-
Lusivelte Oliveira Silva; 27-Manoel Alves da Silva, servidor municipal; 28-Marcelino da Silva G.Mourão, empresário; 29Marcos 
Antônio Santana Paise- cabeleireiro.; 30-Hellen Alves Araújo.; 31-Maurício Ferreira Lopes, autônomo,; 32-Myguel Nascimento da 
Pádua Neto,;33- Nélio Sousa Costa.; 34-Orlando da Silva Soares, professor,;35- Pedro da Silva, funcionário municipal,; 36-
Rafael Nogueira Leite, funcionário municipal,;37- Rilda Oliveira,; 38-Rosamaura Alves dos Anjos, assistente social,; 39-Arisleia 
Araújo Silva;, 40-Valdemar Pereira da Silva, funcionário municipal,; 41-Dorivan Pereira Cunha;;42- Felipe César de Sousa Reis,; 
43-Washington Gomes da Silva,; 44-Weferson Carvalho Matos,; 45-Sinobilino Neto Pereira de Souza,; 46-Alysson Carvalho 
Cunha,; 47-Ana Paula Arruda Lima Dias Randis, professora,; 48-Aragonês Neres Neto,;49- Iara Monally Gonçalves de 
Oliveira,;50 Leandro Henrique Pereira Araújo,; 51-Josué Alberto Fraga Oliveira;; 52-Lidia Pereira de Sá Neta;,; 53-Lorena Santos 
Lima;,; 54-Lucélia Santos de Moraes,55- Igor Pereira de Araújo Silva,; 56-Miriam de Sousa Araújo,; 57-Euzilene Souza Costa,;58 
Graziella Figueredo Oliveira,; 59-Jônatas de Sousa Araújo,; 60-Adevayr Gomes Silva,; 61-Adrianny Candido Barbosa;;62- Luana 
Rezende Brito Costa; 63-Marcelo de Queiroz Fraz Junior; 64-Samuel Candido Lopes da Silva; 65-Antonia da Silva Rodrigues;66- 
Suziane do Nascimento Reis; 67-Zilmar Abreu da Silva; 68-Silene de Sousa Sá e Silva; 69-Thais Leite Soares,; 70-Thael Marck 
Soares Cabral; 71-Silvanna de Sousa Lima Silva; 72-Sara Rego de Sá; 73- Marcorelio Taveira da Luz; 74-Miceliani Gomes da 
Costa; 75-José Martins Lima; 76-André Pereira Oliveira; 77-Danilo Ferreira; 78-Amélia Pereira Lima da Silva; 79-Tânia Lima 
Souza; 80-Benivan de Souza Araujo;81- Getúlio Martins dos Santos,;82-,Janaína Natália dos Santos Oliveira,; 83- Verônica 
Neres Neta, todos residentes nesta cidade e Comarca de Araguacema-TO. DA FUNÇAO DO JURADO: Art. 436 do Código de 
Processo Penal: O serviço do Júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de 
notória idoneidade. Art. 446 do Código de Processo Penal: Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos 
referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prev ista no art. 445 deste Código. Art. 445 
do Código de Processo Penal: O jurado, no exercício da função ou pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos 
mesmos termos em que são os juízes togados. E, para que ninguém possa alegar ignorância mandou que se expedisse o 
presente EDITAL, nesta sua primeira publicação, que será afixado no Placar do Fórum local e publicado no diário da justiça, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. DADO e passado nesta cidade e Comarca de Araguacema Estado do Tocantins, aos 
dezoito dias de agosto de 2021..  Eu Francisca Maria de M. Gonçalves, Técnica Judiciária lavrei e imprimi. (ass.) Frederico Paiva 
Bandeira de Souza, Juiz de Direito.   
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5026 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2021 8 

 

 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
Fica  o acusado  intimado da Sentença  proferida nos presentes autos 
Proc. Nº: 00020406620208272704  - AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público 
Acusado: JOSE OTAVIANO ANASTACIO SOBRINHO 
Defensoria Pública: 
Fica o acusado intimado da SENTENÇA lançada nos autos epigrafados no  (Evento 136) .Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, razão pela qual ABSOLVO o acusado JOSE OTAVIANO ANASTACIO SOBRINHO 
das condutas que lhe foram atribuídas na denúncia, com espeque no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Sem custas. 
Demais expedientes necessários. Cientifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sobrevindo o trânsito em julgado, dê-se baixa. 
Araguacema-TO, data certificada pelo sistema. Frederico Paiva Bandeira de Souza - Juiz de Direito.  
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000693-87.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: MARIA DE FATIMA CHAVEIRO - REVEL 
RÉU: VIJULIMP - COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 255: "A parte exequente requereu a quebra do sigilo fiscal do executado mediante a utilização 
do sistema INFOJUD. O sigilo fiscal constitui garantia constitucional direcionada a todos os brasileiros, inclusos, então, os  
devedores, razão pela qual não pode ser violada sem uma contrapartida constitucional e proporcional, que a justifique. Assim, 
devem-se esgotar todas as diligências ordinárias para a verificação de patrimônio dos devedores à disposição do juízo e da parte 
interessada sem as quais não se justifica a requisição de informações à Receita Federal do Brasil. Na espécie, evidencia-se que 
ainda não foram esgotadas as vias disponíveis ao credor, o que é possível constatar por meio da certidão do evento 183, a qual 
elucida que ainda não foram realizadas todas as diligências disponíveis ao exequente para localização de bens do devedor. 
Portanto, INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. Determino: 1 INTIME-SE o exequente para, no prazo 
de 30 (trinta) dias, promover o andamento do feito, indicando meios para a satisfação do seu crédito em relação à executada que 
já fora citada; 2 caso não seja cumprido o item 1 retro, AGUARDE-SE em cartório o retorno da carta precatória expedida no 
evento 248. 3 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019 deste juízo, naquilo que for compatível - artigo 1º - 
adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, fazendo-se conclusão no momento oportuno. Cumpra-se" 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 3417755, O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): MARIA DA LUZ SILVA CAMELO - CPF n°: 186.819.991-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0006034-96.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.889,14 (dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos), representada pela CDA n° 
20200000182, 20200000183, 20200000184, 20200000185, datada de 08/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais; SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz 
de Direito" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 17 dias do mês de agosto de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3371314 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): INSTITUTO EDUCAÇÃO SUPERIOR DOM CASMURRO LTDA - CNPJ n°: 14.438.705/0001-08, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.º 0028128-38.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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para pagar a importância de R$ 4.729,92 (quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), representada  
pela CDA n° 20200051394 , datada de 30/11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento 4 a seguir 
transcrito: "5.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar  do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de agosto de 
2021. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS Nº 3374153  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): JURENIR ALVES COSTA - pessoa fisica subscrita sob o CPF n°: 888.760.801-63, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026260-
25.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.335,49 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), representada pela CDA n° 
20200050580, datada de 26/10/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito loca l, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica adver tida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento 4 a seguir transcrito: 
"4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) 
dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de agosto de 2021. 
Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 3428571 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5001978-
18.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ADALICE LEITE BARBOSA SILVA, CPF nº 
336.524.571-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 91 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 
exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de 
pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 87. 
Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada 
ao pagamento das custas processuais, caso haja.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de agosto de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS 
MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) 
Nº dos Autos: 0020085-49.2019.8.27.2706 
Acusado: I. P.  
Vítima: L. S. DE A. 
Edital de intimação do acusado, I. P., brasileiro, motorista, divorciado, natural de Altamira - PA, nascido aos 08/11/1980, 
atualmente em local incerto ou não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: “... Ante o exposto, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste 
feito..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de 
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Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juiza de 
Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) 
Nº dos Autos: 0020085-49.2019.8.27.2706 
Acusado: I. P.  
Vítima: L. S. DE A. 
Edital de intimação da vítima, L. S. DE. A. brasileira, atendente, solteira, natural de Araguaína - TO, nascida aos 07/01/1989, filha 
de Maria Hilda dos Santos de Almeida e Francisco Seluval de Almeida, CPF n° 700.609.891-22, atualmente em local incerto ou 
não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: “... Ante o exposto, 
REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA concedidas em favor da vítima neste feito...” Para conhecimento de todos 
é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª 
via publicada no Diário da Justiça. Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juiza de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO (PRAZO 20 DIAS) 
Nº 859.15-21 Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara 
Cível de Colinas – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 24 de agosto de 2021, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 24 de agosto de 2021, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5000339-41.2009.8.27.2713 
EXEQUENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL EXECUTADO: OLIVEIRA & COELHO LTDA - ME E SANDOLENE MARIA 
OLIVEIRA COELHO ITEM 1: (um) Lote urbano nº 04, Qd 155, situado na Av. Tocantins, situado na Av. Tocantins nesta cidade 
de Colinas do Tocantins, com área total de 525,00 m², objeto da matrícula M 468. Sobre o qual está edificado uma casa velha em 
ruínas, feita de alvenaria, paredes rachadas, piso comum grosso todo rachado, cercado de muro de laje, contendo: uma sala, 
uma cozinha, três quartos, um banheiro, uma área no fundo e uma pequena área na frente. VALOR DA AVALIAÇAO: R$ 
90.000,00 (Noventa Mil reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIA: Sandolene Maria 
Oliveira Coelho representante da empresa Olivera e Coelho VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 26.345,58 (vinte e seis mil 
e trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). * Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO 
ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. 
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A 
comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. Só será devida a comissão do lei loeiro 
no caso de efetiva arrematação do bem penhorado, sendo que, ocorrendo o cancelamento do leilão, por decisão judicial ou em 
razão de transação ou remissão feita pelas partes nos autos, garante-se ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente “as quantias 
que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os 
documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder 
algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso” (Decreto n. 21.981/32, art. 40). FORMAS DE PAGAMENTO 
PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão 
sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances 
parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 
2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta 
de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de 
proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de 
correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção 
monetária adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. 
Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao 
Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe 
ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com 
credor privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de 
residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de 
proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não 
sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 
arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 
ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento)sobre a soma da parcela 
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inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a 
arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), 
ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação 
desteedital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 
cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na 
data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, 
problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o 
interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de 
Arrematação seguem as seguintes regras: A).A assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo 
segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre 
no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do 
Magistrado, considerar-se a no próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE 
ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos 
leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site 
da Agil Leilões por meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber 
propostas de arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os 
bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão 
informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - 
Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do 
arrematante e sim do anterior proprietário, sendoque tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 
130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente 
promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O 
arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 
(dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de 
arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de 
Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de ProcessoCivil, 
desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. 
VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o 
valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu 
fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta,em favor do exequente, a perda da caução eventualmente 
prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do 
CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com 
o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) 
e, ainda, após o decurso de todos os prazoslegais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
- ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus 
registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência 
de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será 
a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em 
favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% 
(cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de 
seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor ficarão 
intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a 
intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação 
do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele 
que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio  de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, 
sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV -Na eventualidade de ser 
frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, 
será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 
arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação ao terceiro 
lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. DA 
ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
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prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, 
entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIRADEE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE de bem IMÓVEL 
RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido 
em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arremataç.ão ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 
TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A 
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A e B ficarão por conta do 
arrematante,inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não inclusas  
no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (0,1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - 
mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a 
serrecolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que 
ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do 
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. 
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do 
ARREMATANTE; INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 468. • R.02-M.468 — Em 
22.03.2001 - SEQUESTRO - Nos termos do Oficio n° 128/01, datado de 16.03.2001, extraído dos Autos 165/01, em trâmite pela 
r Vara Cível desta Comarca, subscrito pelo Dr. Zacarias Leonardo, MM. Juiz de Direito em substituição, foi determinado o registro 
de seqüestro do imóvel objeto da presente matrícula, sugerido pela Autoridade Policial e solicitado pelo Ministério Público, contra 
José Marcelino Coelho e outros, em conformidade com os Artigos 125, 126, 127 e 128, do Código Processo Penal. (Marly 
Conceição B. Newton), Oficiala. • R.03-M.468 — Em 12.02.2003 — PENHORA — DEVEDORES.OLIVEIRA & COELHO LTDA, 
SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA E JOSE SANTIAGO DE OLIVEIRA. CREDORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. FORMA 
DO TÍTULO: Mandado e Auto de Penhora e Depósito, datado de 12.08.2002, extraído dos Autos n° 972/00, em trâmite pelo 
Cartório da la Vara Cível desta Comarca, de ordem do Dr. Roniclay Alves de Morais, MM. Juiz de Direito desta Comarca. VALOR 
DA CAUSA: R$13.623,28(treze mil e seiscentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos). IMÓVEL: O objeto desta matrícula. 
DEPOSITÁRIA: Ednéia Martins Santana Sá. CONDIÇÕES: As constantes no mandado. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • 
R.4 - Em 19 de maio de 2006 - Nos Termos do AUTO DE PENHORA, DEPÓSITO E AVALIAÇÃO, datado de 15.05.2006 e 
Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 1.377/03, de ordem da Doutora, Etelvina Maria Sampaio Felipe, Juiza de 
Direito, respondendo pela P Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel ojbeto desta matricula, fica 
PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, no importe de R$ 7.113,61 (sete 
mil cento e treze reais e sessenta e um centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA COELHO. (Marly 
Conceição B. Newton), Oficiala. • R.5 - Em 19 de maio de 2006- Nos Termos do AUTO DE PENHORA, DEPÓSITO E 
AVALIAÇÃO, datado de 15.05.2006 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 1.344/03, de ordem do Doutor, 
Roniclay Alves Morais, Juiz Substituto da P Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel ojbeto desta matricula, 
fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, no importe de R$ 14.195,51 
(quatorze mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA 
COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.6 - Em 19 de maio de 2006 -Nos Termos do AUTO DE PENHORA, 
DEPOSITO E AVALIAÇAO, datado de 15.05.2006 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 1.268/02, de ordem do 
Doutor, Roniclay Alves Morais, Juiz Substituto da 1' Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel ojbeto desta 
matricula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, no importe de R$ 
1.835,94 (um mil e oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE MARIA DE 
OLIVEIRA COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.7 - Em 19 de maio de 2006 - Nos Termos do AUTO DE 
PENHORA, DEPOSITO E AVALIAÇÃO, datado de 15.05.2006 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 1.343/03, 
de ordem do Doutor, Roniclay Alves Morais, Juiz Substituto da P Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel 
ojbeto desta matricula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, no 
importe de R$ 2.796,51 (dois mil e setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE 
MARIA DE OLIVEIRA COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.8 - Em 19 de maio de 2006 - Nos Termos do AUTO 
DE PENHORA, DEPOSITO E AVALIAÇAO, datado de 15.05.2006 e Mandado de Citação, Penhora, Registro e Avaliação, 
extraído dos Autos n° 1.221/02, de ordem do Doutor, Roniclay Alves Morais, Juiz Substituto da P' Vara Cível da Comarca de 
Colinas do Tocantins-TO, o imóvel ojbeto desta matricula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5026 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2021 13 

 

 
 

garantia do crédito exequendo, no importe de R$ 3.959,23 (três mil e novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e três 
centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.9 - Em 19 
de maio de 2006 - Nos Termos do AUTO DE PENHORA, DEPOSITO E AVALIAÇAO, datado de 15.05.2006 e Mandado de 
Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 1.346/03, de ordem do Doutor, Roniclay Alves Morais, Juiz Substituto da la Vara Chiei da 
Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel ojbeto desta matricula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, no importe de R$ 2.326,07 (dois mil e trezentos e vinte e seis reais e sete 
centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.10 - Em 19 
de maio de 2006 - Nos Termos do AUTO DE PENHORA, DEPOSITO E AVALIAÇÃO, datado de 15.05.2006 e Mandado de 
Execução Fiscal, extraído dos Autos n°1.392/03, de ordem da Doutora, Etelvina Maria Sampaio Felipe, Juíza de Direito, 
respondendo pela Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel ojbeto desta matricula, fica PENHORADO a 
favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, no importe de R$ 9.545,74 (nove mil e quinhentos 
e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA COELHO. (Marly 
Conceição 1 B. Newton), Oficiala. • R.11-M.468 - Em 01 de outubro de 2007 - Nos Termos do Auto de Penhora e Depósito, 
datado de 27.09.2007 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 1.263/02, de ordem do Dr. Roniclay Alves de 
Morais, Juiz Substituto da 1avara Civil da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel ojbeto desta matricula, fica 
PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, no importe de R$ 12.669,83 
(doze mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e tres centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA 
COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala.r • R.12-M.468 - Em 01 de outubro de 2007 - Nos Termos do Auto de Penhora e 
Depósito, datado de 27.09.2007 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 1.376/03, de ordem da Dra. Etelvina 
Maria Sampaio Felipe, Juíza de Direito respondendo pela P Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto 
desta matrícula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, no importe 
de R$ 62.086,09 (sessenta e dois mil, oitenta e seis reais e nove centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA 
COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.13-M.468 - Em 01 de outubro de 2007 - Nos Termos do Auto de Penhora e 
Depósito, datado de 27.09.2007 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 1.393/03, de ordem da Dra. Etelvina 
Maria Sampaio Felipe, Juíza de Direito respondendo pela i aVara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto 
desta matricula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, no importe 
de R$ 22.853,31 (vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE 
MARIA DE OLIVEIRA COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.14-M.468 - Em 01 de outubro de 2007 - Nos Termos 
do Auto de Penhora e Depósito, datado de 27.09.2007 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 1.185/02, de 
ordem do Dr. Francisco Vieira Filho, Juiz Substituto em substitutição automática - 1" Vara Cível da Comarca de Colinas do 
Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do 
crédito exequendo, no importe de R$ 987,79 (novecentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos). DEPOSITÁRIA: 
SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.15-M.468 - Em 01 de outubro de 
2007- Nos Termos do Auto de Penhora e Depósito, datado de 27.09.2007 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 
1.716/05, de ordem da Dra. Umbelina Lopes Pereira, Juíza de Direito da P Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o 
imóvel objeto desta matricula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, 
no importe de R$ 64.271,89 (sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos). DEPOSITÁRIA: 
SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.16-M.468 - Em 13 de novembro de 
2007 - Nos Termos do Auto de Penhora e Depósito, datado de 12.11.2007 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 
1.345/03, de ordem do Dr. Roniclay Alves de Morais, Juiz Substituto da l Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o 
imóvel objeto desta matricula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, 
no importe de R$ 15.091,14 (quinze mil e noventa e um reais e quatorze centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE MARIA DE 
OLIVEIRA COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.17-M.468 - Em 29 de novembro de 2007 - Nos Termos do Auto 
de Penhora e Depósito, datado de 28.11.2007 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos n° 2007.0005.5627-9/0, de 
ordem da Dra. Umbelina Lopes Pereira, MM Juíza de Direito, respondendo pela 1 Vara Cível da Comarca Colinas do Tocantins-
TO, o imóvel objeto desta matricula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em garantia do crédito 
exequendo, no importe de R$ 10.579,08 (dez mil e quinhentos e setenta e nove reais e oito centavos). DEPOSITÁRIA: 
SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA COELHO. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.18-M.468 - Em 29 de novembro de 
2007 - Nos Termos do Auto de Penhora e Depósito, datado de 28.11.2007 e Mandado de Execução Fiscal, extraído dos Autos 
n°2007.0005.5626-00, de ordem da Dra. Umbelina Lopes Pereira, MMa Juiza de Direito, respondendo pela P Vara Cível da 
Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, em garantia do crédito exequendo, no importe de R$ 61.965,73 (sessenta e um mil e novecentos e sessenta e cinco 
reais e sententa e três centavos). DEPOSITÁRIA: SANDOLENE MARIA DE OLIVEIRA COELHO. (Marly Conceição B. Newton), 
Oficiala. • R.19-M.468 - Em 16 de novembro dé 2010- PENHORA - Nos Termos do Mandado de Notificação, datado de 24 de 
junho de 2010 - Autos n° 1426/2003 - Ação de EXECUÇÃO FISCAL, de ordem da Dra. GRACE KELLY SAMPAIO, MM. Juiza de 
Direito da Vara Civil da Comarca de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula, de propriedade de José Marcelino 
Coelho e sua esposa Sandolene Maria de Oliveira Coelho, retro qualificados, fica PENHORADO a favor da FAZENDA PÚBLICA 
NACIONAL (UNIÃO), em garantia da dívida no valor de R$ 59.581,24 (cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e um reais e 
vinte e quatro centavos). DEPOSITÁRIA: Sandolene Maria de Oliveira Coelho. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • R.20-
M.468 - Em 06 de junho de 2014 - PENHORA - Nos Termos do Mandado de Penhora, Avaliação, datado de 29/04/2014, 
Execução Fiscal - Processo n° 2009.0005.8272-1/0, assinado por Daiana Taíse Pagliarini — Técnico Judiciário — Prov.02/2011, 
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da 1' Vara Cível, desta Comarca de Colinas do Tocantins-TO e Laudo de Avaliação, datado de 19/05/2014, assinado por João 
Betiol — Oficial de Justiça/Avaliador, o imóvel objeto desta matricula, de propriedade de Sandolene Maria de Oliveira Coelho e 
seu esposo Jose Marcelino Coelho, fica PENHORADO a favor da A UNIÃO, em garantia da dívida, no importe de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), tendo como DEVEDOR, OLIVEIRA & COELHO LTDA, CNPJ n° 38.133.211/0001-75 e SANDOLENE 
MARIA DE OLIVEIRA COELHO e como FIEL DEPOSITÁRIA: Sandolene Maria de Oliveira Coelho. Protocolizado sob o n° 
32.337, às fls. 108 do Livro 1-G, em 06.06.2014. Selo de Fiscalização n° ARB 637680. (Marly Conceição B. Newton), Oficiala. • 
R.21-M.468 - Em 13 de janeiro de 2020 - PENHORA - Nos Termos do Mandado de Penhora/Avaliação e Intimação, datado de 
26/11/2019, assinado eletronicamente por Pollyanna Kalinca Moreira — Téc, Judiciário da P Vara Cível desta cidade de Colinas 
do Tocantins-TO, extraído do Processo n° 5000043-92.2004.827.2713 - Ação de Execução Fiscal e Auto de Penhora e 
Avaliação, datado de 09/01/2020, assinado por Ildivania Soares de Oliveira Santos - Oficial de Justiça Avaliadora de Colinas do 
Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de José Marcelino Coelho e sua esposa Sandolene Maria de 
Oliveira Coelho, retro qualificados, fica PENHORADO a favor da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em garantia da dívida no valor 
de R$ 39.814,22 (trinta e nove mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), tendo como devedor: Oliveira & Coelho 
LTDA — ME e Sandolene Maria de Oliveira e seu esposo Jose Marcelino Coelho. DEPOSITÁRIO PÚBLICO: Luismar Sebastião 
Luciano Barbosa. BASE DE CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS: R$ 90.000,00 (noventa mil reais) valor de avaliação. 
Protocolizado sob o n° 38.619, às fls. 129 do livro 1-I em 13/01/2020. EMOLUMENTOS (Cartório): R$599,73, TFJ (Tribunal de 
justiça): R$123,25, FUNCIVIL (Tribunal de justiça): R$8,26, FSE (Tribunal de justiça): R$2,03 e ISS (Município): Isento, Tota l de 
R$733,27. Selo digital: 127647AAA199631 - Código de validação: OJE. (Marcos Vinnícius Botina Pires), 2° Suboficial. • R.22-
M.468 - Em 04 de fevereiro de 2020 - PENHORA - Nos Termos do Mandado — Penhora, Avaliação e Intimação, datado de 
08/11/2019, assinado eletronicamente pelo Doutor Jose Carlos Ferreira Machado, MM. Juiz de Direito da P Vara Cível desta 
cidade de Colinas do Tocantins-TO, extraído do Processo n° 5000019-98.2003.827.2713 - Ação de Execução Título Extrajudicial 
e Auto de Penhora, Depósito e Avaliação, datado de 21/01/2020, assinado por Abiran Pereira Barros - Oficial de 
Justiça/Avaliador de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de José Marcelino Coelho e sua 
esposa Sandolene Maria de Oliveira Coelho, retro qualificados, fica PENHORADO a favor da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, 
em garantia da divida no valor de R$ 93.442,33 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), 
tendo como devedores: Oliveira & Coelho LTDA — ME, CNPJ n°38.133.211/0001-75 e Sandolene Maria de Oliveira, CPF n° 
485.055.871-20. DEPOSITÁRIO PÚBLICO: Luismar Sebastião Luciano Barbosa. BASE DE CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS: 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) valor de avaliação. Protocolizado sob o n°38.670, às fls. 134 do livro 1-I em 04/02/2020. 
Pelo presente ato são devidos: EMOLUMENTOS (Cartório): R$623,43, TFJ (Tribunal de justiça): R$130,02, FUNCIVIL (Tribunal 
de justiça): R$13,34, FSE (Tribunal de justiça): R$2,03 e ISS (Município): Não Incide, Total de R$ 768,81. Selo digital: 
127647AAA200826 - Código de validação: XDI. (Marcos Vinnícius Bolina Pires), 2° Suboficial. Selo Digital: 127647AAA241783 - 
Código de validação: JFZ - Consulte autenticidade em http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital. OBS.: * 
HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E 
QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O 
ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo 
intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADOS: OLIVEIRA & COELHO LTDA - ME E SANDOLENE MARIA DE OLIVERA COELHO, 
através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): VANDERLEY ANICETO DE LIMA, OAB/TO 
OAB/TO00843B, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno 
e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradiaou 
concessão de direito real de uso; credores, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, sepor ventura 
não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo 
Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto 
no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 
processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 
arrematação (art. 903§ 2º do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, 
através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO 
PFNTO1487163, e para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado e afixado na forma daLei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas, Estado do 
Tocantins. Colinas/TO, 24 de julho de 2021. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 
2012.09.0015 A3. 
 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 859.15-21 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Escrivania Cível de 
Colinas do Tocantins - TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E 
HORÁRIOS: PRIMEIRO LEILÃO: dia 24 de agosto de 2021, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 24 de agosto de 2021, a partir das 10h00min, pelo maiorlance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor 
da avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5001030-
84.2011.8.27.2713 EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADOS: E M NUNES ALENCAR & CIA LTDA – EPP, 
ADELMI ALENCAR JÚNIOR e ELIANE MARTINS NUNES ALENCAR ITEM 1: (um) Caminhão baú Marca/modelo VW/7.100, 
COR BRANCA, ANO 2000/2000, PLACA MUS1978, COLINAS DO TOCANTINS - TO, RENAVAM 00744415691, CHASSI n° 
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9BWU2RD50YRY10280, contendo macaco, estepe com chaves de roda e pneus meia vida. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 
48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais). ITEM 2: (um) Caminhão baú Marca/modelo VW/12.170BT, COR BRANCA, 
ANO 1999/1999, PLACA MVO4954, COLINAS DO TOCANTINS- TO, RENAVAM 00716001411, CHASSI n° 
9BWX2TDF7XRX01705, contendo macaco, estepe e chaves de roda e pneus meia vida. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00 
(setenta mil reais). VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 118.600,00 (cento e dezoito mil e seiscentos reais) LOCALIZAÇÃO DOS 
BENS: Av. Tocantins, 2392, Jardim Campo Clube, Colinas do Tocantins -TO. FIEL DEPOSITÁRIO: Adelmir Alencar Leão. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 85.890,54 (oitenta e cinco mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta e quatro 
centavos). * Valor sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente 
matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes 
(art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga 
pelo ARREMATANTE. Só será devida a comissão do leiloeiro no caso de efetiva arrematação do bem penhorado, sendo que, 
ocorrendo o cancelamento do leilão, por decisão judicial ou em razão de transação ou remissão feita pelas partes nos autos, 
garantese ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente “as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação 
do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver 
efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo 
embolso” (Decreto n. 21.981/32, art. 40). FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão 
preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da 
disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista.  Caso 
não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e 
veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o 
início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 
avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não 
seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de 
pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 
parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de 
cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção 
da vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 
25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o 
processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será 
vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concursode penhora com credor privilegiado 3) No caso de 
parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, 
idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja 
apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não sendo aceita a caução idônea pelo 
Juizo da vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido 
de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer 
das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento)sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 
autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances pela Internet, através do site 
www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte  e 
quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim 
de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso 
de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet,no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE 
ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras: A).A 
assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da sala 
de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto Eletrônico de 
Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se a no próximo minuto 
após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS 
PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por meio do link: 
https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de arrematação quais 
serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a 
dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora 
nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à 
Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de 
impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior  
proprietário, sendoque tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o 
valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de 
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seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir 
da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a 
existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de 
entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado 
para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de ProcessoCivil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver 
desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, 
em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague 
o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta,em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando 
os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). A comissão 
paga ao Leileiro não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo 
mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem 
como realizado pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o 
decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A 
carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia 
do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus 
real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada 
pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - 
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50%  (cinquenta por cento) 
da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, 
bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfi teuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com p enhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas 
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns),  poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimentode vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da 
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio 
leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último  
lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação ao terceiro lançador e assim 
sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. DA ENTREGA DOS BENS 
A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar 
de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, 
mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja 
interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, 
oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não 
sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão 
vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, 
entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIRADEE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE de bem IMÓVEL 
RECEBERÁ acoisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido 
em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arremataç.ão ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 
TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A 
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A e B ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não inclusas no preço do  
lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (0,1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de 
R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a serrecolhida aos 
cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora realiza o 
leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e 
devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. Como ITBI, 
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Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do ARREMATANTE; 
INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NO DETRAN -TO: • PLACA: MUS1978 , total de débitos R$ 684,63 
(seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), atualizado em 23/03/2021, não possui registro de gravame de 
Alienação Fiduciária. • PLACA: MVO4954, total de débitos R$ 568,14 (quinhentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), 
atualizado em 23/03/2021, possui Alienação Fiduciária em favor da empresa Arigato Adm de Cons LTDA, inscrito no CNPJ n° 
24.862.344/0001-78. OBS.: * HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS 
RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA 
SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. 
INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: E M NUNES ALENCAR & CIA LTDA – EPP, através de 
seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): JOSIAS PEREIRA DA SILVA TO001677, ADELMI ALENCAR 
JÚNIOR e ELIANE MARTINS NUNES ALENCAR, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os 
eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credores, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciár io ou 
com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das 
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do 
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: ESTADO DO 
TOCANTINS, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): DRAENE PEREIRA DE A. SANTOS 
8789274, e para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será publicado e afixado na forma daLei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas, Estado 
doTocantins. Colinas /TO, 24 de julho de 2021. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 
2012.09.0015 A3 
 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 859.15-21 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas 
do Tocantins - TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 24 de agosto de 2021, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 24 de agosto de 2021, a partir das 10h00min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5000209-22.2007.8.27.2713 
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADOS: TOCANTINS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E PADRÕES 
ELETRICOS – LTDA, JASSON LOUZEIRO BATISTA E NIKERSON DIAS BATISTA BEM: 01 (um) lote de terreno urbano n° 07 
(sete), da quadra "N", situado à Rua Caldas Novas esquina com a Rua Getúlio Artiaga no SETOR CENTRAL, nesta cidade com 
área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), medindo: 12,00 metros de frente para Rua Caldas Novas; 12,00 
metros aos fundos dividindo com o lote n° 06; por 30,00 metros na lateral direita, dividindo com o lote n° 08 e 30,00 metros na 
lateral esquerda, dividindo com a Rua Getúlio Artiaga. Matrícula: M-7.174, Livro 02, Registro Geral, do Cartório de Registro de 
Imóveis de Colinas do Tocantins -TO. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). LOCALIZAÇÃO DO 
BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO: Luismar Sebastião Luciano Barbosa, Depositário Público desta Comarca. 
VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 145.235,00 (cento e quarenta e cinco mil e duzentos e trinta e cinco reais). * Valor 
sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS 
através da MATRÍCULA 2012.09.0015. COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, 
CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. Só 
será devida a comissão do leiloeiro no caso de efetiva arrematação do bem penhorado, sendo que, ocorrendo o cancelamento 
do leilão, por decisão judicial ou em razão de transação ou remissão feita pelas partes nos autos, garantese ao leiloeiro o d ireito 
de cobrar judicialmente “as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para 
vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e 
podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso” (Decreto n. 21.981/32, art. 40). 
FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando 
igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao 
Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade 
apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 
13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante 
apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, 
mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do 
prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento de valo r 
mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 
prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, 
poderá ser acrescido de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do 
lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a 
proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o 
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bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de 
parcelamento da arrematação no caso de concursode penhora com credor privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante 
deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e 
demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação 
solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da vara onde tramita o 
processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 
posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa 
de 10% (dez por cento)sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º) . LEILÃO NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a 
partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, 
devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar  a 
lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso 
do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet,no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, 
não sendo cabível qualquer reclamação posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto 
eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras: A).A assinatura do Arrematante ocorre no 
momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote 
leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do 
lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se a no próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de 
Arrematação ao Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de 
venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será mantido o 
bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições 
descritas em Edital a fim de receber propostas de arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e 
ou recusa.. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração 
em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado 
de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são 
de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendoque tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação 
(parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, 
caberá ao exequente promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de 
que possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) 
se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida 
a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do 
Código de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de 
ProcessoCivil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do 
mencionado artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) 
calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o 
arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta,em favor do exequente, a perda da 
caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 
remissos (art. 897 do CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de 
arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou 
prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da 
execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula 
ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além 
da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901).. X - Expedida a carta de arrematação para 
pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para 
averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que 
ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados 
forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de : 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 
real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com p enhora anteriormente averbada; promitente. 
comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da 
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - 
Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode vantagem, estará sujeito a penalidade 
prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civ il. 
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XIV -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo 
arrematante de requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este 
tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas 
condições a aceitação ao terceiro lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação 
do crédito do exequente. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 
imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento 
do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de 
Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 
(cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a t ítulo 
de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o 
julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à 
Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 
embalagem, impostos encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a 
verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou 
divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter 
sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), 
bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-
se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE 
QUAISQUER ÔNUS, entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIRADEE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de 
Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE 
de bem IMÓVEL RECEBERÁ acoisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível 
tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos 
termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arremataç.ão ficará condicionada à comprovação do 
pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do 
Provimento 36/2002 TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da 
alienação judicial. A COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A e B ficarão por conta 
do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não 
inclusas no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (0,1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta 
pública - mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a 
serrecolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que 
ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do 
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. 
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do 
ARREMATANTE; INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 7.174. • R.02-M.7.174 - Em 23 
de outubro de 2019 - PENHORA - Nos Termos do Mandado de Penhora/Avaliação/Intimação, datado de 09/10/2019, extraído do 
Processo n° 5000209- 22.2007.827.2713 - Ação de Execução Fiscal, assinado eletronicamente pelo Dr. José Carlos Ferreira 
Machado, MM. Juiz Substituto, Respondendo a P Vara Cível desta cidade de Colinas do TocantinsTO e Auto de Penhora, 
Avaliação e Depósito, datado de 15/10/2019, assinado por Carlúcio Pereira de Arruda - Oficial de Justiça Ad-Hoc de Colinas do 
Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de Jasson Louzeiro Batista e sua esposa Ivanilda Dias Batista,  
acima qualificados, fica PENHORADO a favor do ESTADO DO TOCANTINS, em garantia da dívida no valor de R$ 34.021,21 
(trinta e quatro mil e vinte e um reais e vinte e um centavos), tendo como devedores: JASSON LOUZEIRO BATISTA; NIKERSON 
DIAS BATISTA e TOCANTINS MATERIAS DE CONSTRUÇÕES E PADRÕES ELETRICOS - LTDA. DEPOSITÁRIO PUBLICO: 
Luismar Sebastião Luciano Barbosa. BASE DE CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 
valor de avaliação conforme auto de penhora. Protocolizado sob o n° 38.435, às fls. 110 do livro 1-I em 23/1 0/2019. 
EMOLUMENTOS (Cartório): R$442,73, TFJ (Tribunal de justiça): R$90,00, FUNCI VIL (Tribunal de justiça): R$3,63, FSE 
(Tribunal de justiça): R$2,00 e ISS (Município): Não Incide, Total de R$538,37. Selo digital: 127647AAA192398 - Código de 
validação: SYT. (Marcos Vinnícius Bolina Pires), 2° Suboficial. Consulta negativa à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 
relativo ao ao CPF n° 087.411.401-25, HASH n° d368. 143f. 6431. 5691'. e47d. d200. 967d. 3170. bff4. aafe em 23/10/2019 às 
14:47:50hs, este ato foi lavrado sem prévia consulta à Central de Indisponibilidade, referente ao CPF do conjuge, por não constar 
o número do mesmo. Selo Digital:127647AAA192399-Código de validação: HLK - Consulte autenticidade em 
http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital. OBS.: * HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS 
PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL 
LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER 
RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: TOCANTINS 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E PADRÕES ELÉTRICOS, NIKERSON DIAS BATISTA e JASSON LOUZEIRO BATISTA, os 
respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradiaou concessão de direito 
real de uso; credores, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de 
que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
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Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (ar t. 
903§ 2º do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS, através de seu 
Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): NIVAIR VIEIRA BORGES PG6546001, e para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado 
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas, Estado doTocantins. Colinas/TO, 27 de julho de 2021. 
MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015 - A3. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
O DOUTOR MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colméia/TO, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER, a quantos o presente edital de citação com 
prazo de conhecimento de 20 dias, extraído do processo autos nº 0002726-62.2019.8.27.2714 , REQUERENTE: RANIELI SILVA 
DE MENEZES, REQUERIDA: LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO e PELISÃO IPHONES que virem ou dela conhecimento 
tiverem que, por este edital CITAR: LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO, brasileira, solteira, estudante de medicina, natural de 
Colméia-TO, nascida em 18/02/1993, filha de Jorge Pelisão e de Hosana Pereira Silva, RG n° 835.647 SSP-TO, CPF: 
041.600.181-57 e PELISÃO IPHONES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°. 31.492.062/0001-91 estando em 
lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação supra mencionada, para que, no prazo legal pague a dívida ou no prazo 
legal apresente contestação na referida ação, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Tudo de 
conformidade com o despacho a seguir transcrito: "CITE-SE por via editalícia, nos termos do artigo 256, inciso II, do CPC". E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no 
lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Colméia/TO, 18/08/2021. Eu_Zilvânia Pereira 
Miranda Machado, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevo. (As) DR. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - Juiz de Direito. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito titular da vara Criminal da Comarca de Almas - TO. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado: WALTERLEY GOMES DA 
CRUZ, brasileiro, solteiro, diarista, nascido aos 23/03/1989, natural de Almas-TO, filho de Almenize Ribeiro Gomes, nos autos de 
Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0000952-41.2016.827.2701, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código 
Penal Brasileiro, estando em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do 
acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do § anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de de fesa 
inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituído defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-
me os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para 
conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no "Placar" do Fórum desta Comarca, Estado do 
Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Almas, Estado do Tocantins, 
aos 11 dias do mês de Abril de dois mil dezenove. Eu, Aldeni Pereira Valadares), Escrivão Judicial, lavrei e subscrevi. 
CERTIDÃO Certifico e dou fé, haver afixado no "Placar" do Fórum local, a cópia do presente edital. Escrivão Judicial assinado 
eletronicamente João Alberto Mendes Bezerra Jr. Juiz de Direito. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
A Excelentíssima Sra. Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da lei, 
etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível se 
processam os autos de Cumprimento de Sentença Nº 0000834-12.2019.8.27.2717, e por meio deste Edital com prazo de 20 
(vinte) dias, para consoante despacho evento 30, fica, devidamente CITADO o executado MARIO SERGIO SOUZA 
FARIA, brasileiro, solteiro, demais qualificações ignoradas, para querendo no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor do débito 
executado atualizado (evento 28), reclamado na petição inicial, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor executado, 
bem como de penhora de bens e/ou valores, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, Também fica cientificada a parte executada 
que, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias acima, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 
a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, que somente 
poderá versar acerca das matérias descritas no art. 525, § 1º e incisos do CPC.  Keyla Suely Silva da Silva - Juíza de Direito. 
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DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins, aos 16/08/2021. Eu,  Alessandra Waleska 
R de Aguiar, Técnico Judiciário, o digitei. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 3433511 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: ANTONIO RUBENS ALVES. 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 5004924-07.2012.8.27.2722 , Execução de Título Extrajudicial  que 
lhe move BANCO BRADESCO S.A. , inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 60746948000112 , do inteiro teor da petição inicial, cuja 
cópia segue anexa, bem como para, do inteiro conteúdo do despacho e da petição inicial, constante dos presentes autos, bem 
como para PAGAR o débito no prazo de 03 (três) dias, ou em 15 (quinze) dias embargar, cujos prazos contam da juntada do 
aviso de recebimento, da presente carta de citação, sendo que caso não seja efetuado o pagamento, será procedida 
a PENHORA e AVALIAÇÃO de bens quanto bastem para a satisfação integral do débito principal e cominações legais. Sendo 
todos os atos praticados nos termos previsto em lei. Valor da Causa R$ R$ 93.403,42 . E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 19 de agosto 2021. 
Eu, JOÃO CARLOS RESPLANDES MOTA, Técnico Judiciário, o digitei e assino. FABIANO GONÇALVES MARQUES. Juiz de 
Direito. 
 

Juizado especial criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS) 
O DR. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, MM. Juiz de Direito, em substituição automática, do Juizado Especial Criminal 
da Comarca de Gurupi - TO, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Criminal, se processam os termos dos autos nº 00074978820218272722, que 
a Justiça Pública move contra LUIZ TAVARES DA SILVA NETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/06/1978, filho de Maria de 
Fátima Grizanto da Silva e José Sanderson Tavares da Silva, portador do CPF nº 035.987.934-99, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do art. 180, § 3º do CPB. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, 
fica CITADO pelo presente, da Denúncia ofertada nos autos acima descritos e INTIMADO para Audiência de Suspensão 
Condicional do Processo designada para o dia 09/09/2021, às 13:00 horas, devendo comparecer acompanhado de advogado e, 
na falta deste, ser-lhe-á designado Defensor Público (art. 68 da Lei nº 9.099/95).  Eu, Cláudia Romão Nicezio, Escrivã, digitei e 
afixei cópia do presente edital no placard do Foro local. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO: PRAZO: 15 (QUIZE) DIAS – JUSTIÇA GRATUITA 
AUTOS Nº 0002006-34.2020.8.27.2723. CLASSE DA AÇÃO: 283 - AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. ASSUNTO: 
Receptação. RÉU: ABRAHÃO FERREIRA ROLIM. O Doutor GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito auxiliando na 
Comarca de Itacajá, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação com 
prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitaram por este juízo e Escrivania Criminal, desta 
Comarca, os Autos da Ação Penal nº 0002006-34.2020.8.27.2723, tendo como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO e Réu ABRAHÃO 
FERREIRA ROLIM, brasileiro, casado, técnico eletrônico, nascido em 31/12/1967, natural de Caririaçu/CE, RG n. 078697331 
SSP/RJ, CPF n. 970.594.477-68, filho de Irene Ferreira Rolim e de João Ferreira Lima, residente na Fazenda Escondido, Zona 
Rual, Estreito-MA e/ou Rua Benedito Pires, s/n, Centro, Itapiratins-TO, atualmente em lugar incerto ou não sabido, determinou 
fosse expedido o presente para CITÁ-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 
reposta, por escrito, à acusação, a teor do que dispõe o art. 396, caput e 396-A, da Lei n. 11.719/2008, podendo arguir 
preliminares e invocar todas as razões da defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e, arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não apresentada à resposta no 
prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos 
autos pelo prazo legal. Esclareça-se que que a Justiça Publica denunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 180, 
caput, do Código Penal. E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será 
publicado no Diário da Justiça, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Itacajá, 18 de 
agosto de 2021. Eu Luiz Alves da Rocha Neto, Diretor de Secretaria, o digitei subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente 
pelo magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, 
alínea "b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos  do 
presente feito. GILSON COELHO VALADARES, Juiz de Direito 
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MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 10 de setembro de 2021, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 10 de setembro de 2021, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do 
valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0000580-46.2018.8.27.2726 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente ESTADO DO TOCANTINS (CPF/CNPJ: 01.786.029/0001-03) e Requerido MANOEL CORREA ARAÚJO NETO 
(CPF/CNPJ: 320.776.611-00) CDA: J-6463/2017 BEM(NS): Parte ideal correspondente a 14.72.72 há pertencente ao executado 
Manoel Correa Araújo Neto do imóvel denominado Parte do lote rural nº. 21 do loteamento Mata fls. A, neste municíp io de 
Miranorte/TO, com área total de 108.00.00ha (cento e oito hectares) em cultura e campo de 2ª qualidade, dentro dos seguintes 
limites e confrontações: Começam no marca 1, cravado à margem da BR-153, na confrontação com o lote 26 e loteamento Poço 
Azul fls. A; daí, segue pela BR-153 no sentido de Brasília, até o marco 1-A; daí, segue confrontando com parte deste lote de 
propriedade do transmitente, com rumo de 85º00’NW, na extensão de 730,00 metros, até o marco 1 -B; daí, segue com a mesma 
confrontação anterior, com os seguintes rumos e distâncias: 44º00’NW, 540,00 metros, até o marco 1-C; 51º00’NW, 218,00 
metros, até o marco 1-D; 03º00’NW, 104,00 metros, até o marco 1-E; 15º00’NW, 209,00 metros, até o marco 1-F; 82º00’NW, 
100,00 metros; até o marco 4-B; daí, segue confrontando com o lote 22 com rumo de 30º02’NE na extensão de 252,00 metros, 
até o marco 4-A; daí, segue confrontando com parte do mesmo lote de propriedade do transmitente, com rumo de 69º00’SE, na 
extensão de 506,00 metros, até o marco 2-C; daí, segue com a mesma confrontação anterior, com os seguintes rumos e 
distâncias: 24º00’SW, 460,00 metros; até o marco 2-B; 35º30’SE, 270,00 metros;até o marco 2-A; 40º00’NE, 1.640,00 metros até 
o marco 2; daí, segue confrontando com o lote nº. 26, com rumo 41º30’SE, 392,77 metros até o marco 1, ponto de partida. Obs.: 
O imóvel é todo cercado e formado com pastagens do tipo brachiaria, não possuindo outras benfeitorias. Imóvel matriculado sob 
o nº. 2.454 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Miranorte/TO. (RE)AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 
121.713,18 (cento e vinte e um mil, setecentos e treze reais e dezoito centavos), em 19 de janeiro de 2021. **Avaliação sujei ta a 
atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: MANOEL CORREA ARAÚJO 
NETO, Rua 3, nº. 43, Centro, Rio dos Bois/TO. ÔNUS: Consta Ação de Improbidade Administrativa nos autos nº. 0000103-
91.2016.8.27.2726, em favor do Município de Rio dos Bois, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Miranorte/TO; Penhora 
nos autos nº. 0005734-69.2017.4.01.4300, em favor da União Federal, em trâmite na 5ª Vara Federal de Palmas/TO; Penhora 
nos autos nº. 0006677-23.2016.4.01.4300, em favor da União Federal, em trâmite na 1ª Vara Federal de Palmas/TO.Outros 
eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 83.931,86 (oitenta e três mil, novecentos 
e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), em 16 de abril de 2021. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS 
nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) 
sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a 
comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo 
cláusula expressa, por ambas as partes; Em caso de cancelamento do leilão será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre 
o valor da avaliação, a ser paga pela parte que injustificadamente o motivou. **Se não houver expediente forense nas datas 
designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, 
excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de 
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação 
judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens 
imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O 
arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de 
arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da 
carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de 
pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a 
condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. 
**Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação,  
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á 
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com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 
poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que 
não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do 
lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no 
valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 
monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 
bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será 
garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do 
arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta 
condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução 
apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da 
quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de 
atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a 
arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens 
a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 8. Observação sobre direito de 
preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 
continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar 
lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste 
edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do 
leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 
lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os 
pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na 
conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse 
modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo 
arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha 
interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de 
venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) 
mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste 
edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada 
em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo 
intimado o executado MANOEL CORREA ARAÚJO NETO, e sua cônjuge MARIA VITALINA FERNANDES ARAÚJO; MARIA 
BERENICE DE ARAÚJO, JAIME PIRES DE ARAÚJO, JOSÉ RAIMUNDO CORRÊA, ANTONIETA VIANA CORRÊA, SANCHO 
CORRÊA ARAÚJO, MARIA DE LOURDES CORRÊA NOLETO, COSME DAMIÃO NOLETO, MARIA REGINA DE ARAÚJO 
CORRÊA VIEIRA, JOÃO ABREU VIEIRA FILHO, MARGARIDA DE ARAÚJO CORRÊA, TEREZINHA DE JESUS CORRÊA, 
EMILIANO DE ARAÚJO CORRÊA, HIGINA DE ARAÚJO CORRÊA VIEIRA, AMADEUS PEREIRA VIEIRA, ROBERTO DE 
ARAÚJO CORRÊA, GECILENE NOLETO DE SOUZA CORRÊA, na qualidade de Coproprietários, bem como os eventuais: 
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das 
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do 
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. Miranorte (TO), 09 de agosto de 2021. DANYLLO DE 
OLIVEIRA MAIA, PERITO, LEILOEIRO. 
 

PALMAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO  
 PRAZO DE  TRINTA (30) DIAS 
Doutor Agenor Alexandre da Silva, Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc..FAZ SABER, 
a todos que o presente Edital de Intimação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos n° 0028765-
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90.2015.8.27.2729 - 2298 - Chave n. 123384276215 , em que REGINALDO DE SOUSA MIRANDA move em desfavor de 
REGINALDO DE SOUSA MIRANDA. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e 
por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA MANOEL SOUSA LIMA que se encontra em local incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA para o dia 09 de Novembro de 2021, às 
16 horas a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PRESENCIAL,  conforme evento 118. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas-TO., data do sistema.  
 

6ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Silvana Maria Parfieniuk, Meritíssima Juiza de Direito da 6ª Vara Cível, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou que dele conhecimento tiverem que por este 
meio CITA a Requerida GETULIO VARGAS AGUIAR, para o disposto no campo finalidade: 
AUTOS N°: 0027812-58.2017.8.27.2729 
AÇÃO: Procedimento Comum Cível 
VALOR DA CAUSA: 100.000,00 
REQUERENTE: ANA LÚCIA METCHKO DRUGOVICH 
REQUERIDO: GETULIO VARGAS AGUIAR 
FINALIDADE: CITAR a requerida GETULIO VARGAS AGUIAR em endereço incerto e não sabido, para nos termos da ação 
supra mencionada, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias oferecer defesa, sob pena de serem aceitos  como verdadeirosa 
os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. 
DESPACHO: Em razão da tentativa de citação da parte requerida ter restado infrutífera e tendo em vista que já foi realizada 
consulta no INFOJUD (evento 27), proceda a escrivania consulta junto ao sistema RENAJUD , para tentativa de localização do 
endereço do requerido. Caso haja nos autos informação suficiente (nome da mãe ou número do título de eleitor), proceda-se 
também a consulta no SIEL. Sendo encontrado novo endereço, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento. Caso o endereço 
seja o mesmo, o que deverá ser certificado nos autos, OFICIE-SE às concessionárias de água e energia para que informem este 
juízo acerca do endereço da parte requerida constante nos cadastros das referidas empresas, no prazo de 10 (dez) dias, sob a 
ressalva de que o descumprimento imotivado de decisão judicial configura ato atentatório à dignidade da justiça, que enseja a 
aplicação de multa, sem prejuízo da apuração de eventual crime de desobediência. Após a junta das respostas dos ofícios, 
sendo informados novos endereços, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento. Caso, ainda assim, sejam os mesmos 
endereços, DEFIRO o pedido formulado no evento 42, o que faço para determinar a citação por edital de Getulio Vargas Aguiar, 
nos termos do artigo 256 do CPC. Decorrido o prazo do edital, sem manifestação das partes nos autos, desde já, nos termos do 
artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, nomeio como curadora especial à parte requerida, a Defensoria Pública  do 
Estado do Tocantins, a qual deverá ser intimada desta nomeação Intime-se. Cumpra-se. Palmas - TO, em 09 de janeiro de 
2020. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Cível, Fórum Marquês de São João da Palma, Avenida Teotônio Segurado s/n, Próximo ao Paço 
Municipal, Palmas - TO - Telefone nº (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Palmas, data e horário certificados 
pelo sistema.  
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 
Intimações aos advogados 

INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0023706-14.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 793749681221 
Deprecante: 9ª Vara Cível e Acid. do Trabalho da Com de Manaus - AM. 
Ação: Procedimento Comum 
Nº de origem: 0670895-82.2019.8.04.0001 
Requerente: Alessandro Souza de Oliveira 
Advogado: Atabirio Edson Souza de Oliveira – OAB/AM. 11944 
Advogado: José Jorge Pessoa da Silva – OAB/AM 13.178 
Requerido: Unick Sociedade de Investimentos Ltda e outros 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 08 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
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INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0028444-45.2021.8.27.2729 
Chave Processo: 595693981312 
Deprecante: 2ª Vara de Família da Com de Ponta Grossa - PR. 
Ação: Inventário 
Nº de origem: 0001278-26.2021.8.16.0019 
Requerente: Pedro Abel Vieira Júnior 
Advogado: Aline Francisco Xavier – OAB/GO. 39556 
De Cujus: Cleusy Vieira 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho lançado no evento 04 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.   
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: VALMIR DE DEUS TEIXEIRA – CNPJ/CPF: 32850077100, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00483482220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00392037820158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: M S MACIEL DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 13698255000111, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50072057520138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FAUSTO AMELIO DOS SANTOS SOARES; CNPJ/CPF nº 
03664430204, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: OPTICA IRIS LTDA, CNPJ/CPF: 04498972000109; MARCOS AURÉLIO 
REIS DA SILVA, CNPJ/CPF: 33591008168; PROCOPIO VIEIRA DA SILVA, CNPJ/CPF: 09115463168por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - 
e-Proc - nº 50001259420128272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como para, no prazo de 15 
(quinze) dias comprovar nos autos o pagamento do débito referente aos honorários advocatícios. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50378499820138272729, que lhe 
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MANOEL ANTONIO BARBOSA; CNPJ/CPF nº 07674191000116, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
de Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), da Comarca de Palmas, na AÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 0038520-
36.2018.8.27.2729, fica INTIMADA  parte Executada  FRANCISCA DAS CHAGAS DOS S. SOUZA, CNPJ/CPF nº: 
837.895.961-91,  para pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa 
de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez 
por cento), conforme determina o artigo 523, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil. 
“3.1 CIENTIFIQUE-SE que o cumprimento voluntário da obrigação no prazo mencionado isentará o devedor de pagar os 
honorários de advogado pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10% (dez por cento); 
3.2 Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os honorários incidirão sobre o restante do valor, nos termos do 
art. 523, §2º do CPC; 
3.3 CIENTIFIQUE-SE a Executada que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de 
preclusão e demais consequências legais (art. 520, §1º, do CPC/15). ” 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: “Trata-se de Cumprimento de sentença. Transitada em julgada a 
sentença, a parte ingressa com o presente cumprimento de sentença para o recebimento da condenação. Estando à petição em 
termos, recebo o pedido e determino sequencialmente as seguintes providências: 1. CERTIFIQUE-SE o eventual trânsito em 
julgado 2. PROMOVA-SE a evolução da classe no sistema E-proc para “Cumprimento de Sentença”; 3. INTIME-SE a parte 
Executada para pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao débito de multa de 
10% (dez por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, também no importe de 10% (dez 
por cento), conforme determina o artigo 523, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil. 3.1 CIENTIFIQUE-SE que o cumprimento 
voluntário da obrigação no prazo mencionado isentará o devedor de pagar os honorários de advogado pertinentes ao 
cumprimento da sentença, além da multa de 10% (dez por cento); 3.2 Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e 
os honorários incidirão sobre o restante do valor, nos termos do art. 523, §2º do CPC; 3.3 CIENTIFIQUE-SE a Executada que 
decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 
impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequências legais (art. 
520, §1º, do CPC/15).  4. Havendo IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE o exequente para manifestar no prazo de no prazo de 30 
(trinta) dias. 5. Não sendo realizado o pagamento voluntário nem apresentada impugnação no prazo legal, REMETAM-SE os 
autos à Contadoria Judicial para o cálculo atualizado com aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 
acrescido de mais 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1º do CPC. 6. Após o 
retorno dos autos da Contadoria Judicial, DETERMINO a Escrivania que promova o sequestro de recursos suficientes ao 
adimplemento do débito, por meio do convênio SISBAJUD. 6.1. Caso seja infrutífera, ou na hipótese de ser encontrado 
montante inexpressivo, INTIME-SE o Exequente a fim de que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique bens 
da Executada passíveis de penhora.  6.1.1. Se já houver indicação de bens pelo Exequente, EXPEÇA-SE mandado de penhora 
e avaliação, conforme art. 523, § 3º do CPC. 6.1.2 Na hipótese da penhora de quantia insignificante, diante do valor pretendido 
pela parte Exequente, proceda-se o imediato desbloqueio. Efetuado o bloqueio TOTAL/PARCIAL, INTIME-SE a parte Executada 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, comprovar que: a) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; b) 
ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, § 3º do CPC. O seu silêncio importará 
em anuência tácita sobre o pagamento da quantia bloqueada, com a respectiva expedição dos valores por alvará judicial.  Após o 
efetivo pagamento, concluso para sentença de extinção. Intimo. Cumpra-se.  Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE 
ARAÚJO CORRÊA - Juiz de Direito. ” 
Eu___ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de maio de 
2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
Palmas – TO, 19 de agosto de 2021. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO 20) DIAS 
O Doutor Valdemir Braga de Aquino Mendonça, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Palmeirópolis.TO. 
FAZ SABER a todos que o lerem ou conhecimento tiverem do presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, a Ação Excução Fiscal, Proc. nº 5000497-40.2012.8.27.2730, em que União Fazenda Nacional, move 
contra VITOR RIBEIRO MUNDIM e outros, portador do CPF nº 722.318.661-53, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
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acerca do auto de penhora, avaliação e registro (evento 191). E querendo manifestar, terá prazo de 15 dias. Para conhecimento 
de todos é passado o presente edital, cuja 2 ª via fica afixada no local de costume e no Diário da Justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Palmeirópolis-TO. Aos 19 dias do mês de agosto de 2021. Eu (Divina Helena de Almeida Silva), 
Técnica Judiciária, o digitei. 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 0000913-
59.2018.827.2738,  em desfavor de THIARMIS PAULO PEREIRA MAGALHÃES, brasileiro, casado, desocupado, nascido aos 
16.05.1989, natural de Taguatinga-TO, RG n. SSP/TO, CPF n. 040.102.441-51, filho de Joaquina Pereira Magalhães, residente 
na Av. Brasil, nº 101, Ponte Alta do Bom Jesus/TO,  atualmente em endereço (local) incerto e não sabido, com incurso nas penas 
do artigo 163, parágrafo único, inciso I, e 147, (duas vezes), ambos do Código Penal, fica CITADO pelo presente, para 
apresentar DEFESA ESCRITA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá 
oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos 
termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da 
Justiça e no Placar do Fórum local de costume. Taguatinga – TO. Taguatinga - TO, aos 19 de agosto de 2021. Eu. Edimar 
Cardoso Torres, Escrivã Judicial/Técnico Judiciário – Mat. 140666, digitei subscrevi e conferi.  VANDRÉ MARQUES E SILVA – 
Juiz de Direito. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
  
MONITÓRIA Nº 0010588-02.2015.8.27.2722/TO 
AUTOR: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA 
RÉU: JEAN DOUGLAS S G DE PAULO JUNIOR 
  

EDITAL Nº 1676352 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 0010588-02.2015.8.27.2722, de Ação de Monitória requerida por UNIAO BRASILEIRA DE 
EDUCACAO CATOLICA em face de JEAN DOUGLAS S G DE PAULO JUNIOR, e por este meio CITA o(a) requerido(a), 
atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de quinze (15) dias, proceder ao pagamento da importância de 
R$ 6.345,97(seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), acrescida dos acessórios e cominações 
legais, bem como, o pagamento dos honorários advocatícios (CPC, art. 701), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º), ficando ciente que, na hipótese de pagamento, ficará isento de custas e despesas 
processuais (CPC, art. 701, § 1º) e, ainda, que poderá oferecer embargos no prazo acima mencionado. OBSERVAÇÃO: Fica a 
parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 784046138815, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos nove dias do mês de novembro de 2020. Eu       , Walber 
Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
  

Nilson Afonso da Silva  
Juiz de Direito 

  
Documento eletrônico assinado por WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA, Técnico Judiciário, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
1676352v2 e do código CRC 1152823e. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WALBER PIMENTEL DE OLIVEIRA 
Data e Hora: 9/11/2020, às 15:29:19 
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PALMAS 
3ª Vara Cível  

  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 

O Doutor PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da Lei, etc 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª Vara Cível tramitam 
a Ação deMonitória nº 0009722-02.2017.827.2729 proposta por UNIÃO BRASILIENSE E CULTURA - UBEC - FACULDADE 
CATÓLICA DO ESTADO DO TOCANTINS-FACTO em desfavor de THALLES ROBSON DE OLIVEIRA. FICA INTIMADA a 
parte REQUERIDA THALLES ROBSON DE OLIVEIRA - CPF: 026.184.821-66, atualmente em lugar incerto ou não sabido,para 
que tome(m) conhecimento da presente ação e, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) úteis dias PAGAR concedendo-lhe 
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento, bem como pagamento dos honorários advocatícios, estes FIXADOS no 
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa (NCPC, art. 701), sob pena de constituir -se de pleno direito o 
título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º), bem como, fica CIENTE a parte requerida que o cumprimento da obrigação no 
prazo assinalado acarreta na isenção ao pagamento das custas e despesas processuais (NCPC, § 1º, art. 701).    FICA,   
também,    CITADA e INTIMADA de todos os termos da inicial para, querendo, oferecer EMBARGOS MONITÓRIOS no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato articuladas pela parte autora (NCPC, art. 341 e 
344), bem como constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º). Valor da causa: 6811.84. FICA(M) 
ADVERTIDO(S) o(s) requerido (s) de que lhe(s) será(ão) nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, aos 09 de outubro de 2019. Eu, Karla Francischini, Escrivã 
Judicial da 3ª Vara Cível, o fiz digitar e subscrevo. 
  

PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Juiz de Direito 

 
ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5019261-15.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
AUTOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
RÉU: FRANCISCA ALVES DINIZ 
RÉU: SAMARA KELLY DINIZ RIBEIRO 
RÉU: FRANCISCA ALVES DINIZ ME 

EDITAL Nº 3301151 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 878485488513 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) INTIMAR o requerido FRANCISCA ALVES DINIZ (CPF 950.185.904-59), FRANCISCA 
ALVES DINIZ ME (CASA DAS REDES), CNPJ 12.981.470/0001-62, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do 
inteiro teor do despacho do evento 268, para pagar voluntariamente a dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
acréscimo ao débito de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, 
também no importe de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 523, § 1º, do CPC, e protesto do título, caso haja 
requerimento do exequente (art. 517, CPC). (2) CIENTIFICAR que o cumprimento voluntár io da obrigação no prazo mencionado 
o isentará de pagar os honorários de advogado pertinentes ao cumprimento da sentença, além da multa de 10%. 
(3) CIENTIFICAR que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais 
consequências legais (NCPC, art. 525, caput). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
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DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02/08/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 3301151v2 e do código CRC 6ef0125e. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Data e Hora: 2/8/2021, às 14:45:58 
 

GUARAÍ 
2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juventude 

Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 - Email: 
civguarai2@tjto.jus.br 

  
INVENTÁRIO Nº 0000989-32.2021.8.27.2721/TO 
AUTOR: PEDRO LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MENOR QUE 16 ANOS)) 
AUTOR: KELLI CRISTINA DOS SANTOS 
AUTOR: KEILA CRISTINA DOS SANTOS 
AUTOR: KATIA CRISTINA DOS SANTOS 
AUTOR: ISADORA FACUNDES DOS SANTOS 
AUTOR: CLAUDIO CRISTIANO DOS SANTOS 
AUTOR: MANUELLA FERNANDA DE VASCONCELOS SANTOS 
AUTOR: MANOEL GILDO DOS SANTOS JUNIOR 
AUTOR: JIMMY KIRALLY ARAUJO DOS SANTOS 
RÉU: MANOEL GILDO DOS SANTOS 
  

EDITAL Nº 3397815 
  
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara Cível, Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação 
de Inventário  n.  0000989-32.2021.827.2721,  movida  por  KELLI  CRISTINA  DOS  SANTOS e outros em face do espólio de 
MANOEL GILDO DOS SANTOS,  que  era  inscrito  no  RG  n. 1.288.249 SSP/TO, CPF n.  108.344.606-10,  falecido  em  
25/3/2021;  e,  por  meio  deste  ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as 
primeiras declarações constantes do evento 68, do processo supramencionado. Ressaltando que consta das   primeiras  
declarações  como  herdeiros:  CLÁUDIO  CRISTIANO  DOS  SANTOS, CPF n. 031.955.646-88; KATIA CRISTINA DOS 
SANTOS, CPF n. 044.309.146- 30; KEILA CRISTINA DOS SANTOS, CPF n. 928.118.926-72; KELLI CRISTINA DOS SANTOS, 
CPF n. 928.119.226-87; ISADORA FACUNDES DOS SANTOS, CPF n. 023.252.321-58, PEDRO LUCAS RIBEIRO DOS 
SANTOS, CPF n. 055.844.871-20; MANUELLA FERNANDA DE VASCONCELOS SANTOS, CPF n. 018.762.881-59; JIMMY 
KIRALLY ARAUJO DOS SANTOS, CPF n. 080.853.646-03 e MANOEL GILDO DOS SANTOS JUNIOR, CPF n. 016.792.611-00. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, que fosse expedido o presente Edital que será 
devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO  E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 13/08/2021. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica 
Judiciária, digitei. 
  

Marcelo Eliseu Rostirolla  
Juiz de Direito 

  
C E R T I D Ã O 
Certifico que afixei cópia deste no Placard do Fórum. Guaraí,         /       /2021. 
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
3397815v4 e do código CRC af462554. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
Data e Hora: 15/8/2021, às 22:49:38 
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PALMAS 
3ª Vara Cível 

  
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Secretaria Unificada das Varas 

Cíveis da Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63) 3218-4569 - http://www.tjto.jus.br/ - 
Email: seci@tjto.jus.br 

DESAPROPRIAÇÃO Nº 0016306-80.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 
RÉU: CARLOS MAGNO SOUSA OLIVEIRA 

EDITAL Nº 3335214 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TERCEIROS - PRAZO DE 10 DIAS 

A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Meritíssima Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, etc 
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª Vara Cível tramita 
os autos 00163068020208272729 proposta por ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, CNPJ: 
32655445000104 em desfavor de CARLOS MAGNO SOUSA OLIVEIRA, CPF: 42770190300, cujo objeto pretende a requerente, 
concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, a instituição de servidão administrativa para construção e 
instalação da Linha de Transmissão “230 kV Dianópolis II – Palmas Chapada I” Sendo o presente edital com a finalidade de 
intimar terceiros interessados para que tomem ciência dos termos da ação supramencionada (ART 34 dec 3365/41), bem como 
para que, querendo, possam impugnar a titularidade da área objeto da desapropriação ou requerer o que for de direito, no prazo 
de 10 dias, contados a partir do término do prazo do edital, que será afixado e publicado na forma da lei.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na data do sistema.  
 

PALMAS 
3ª Vara Cível 

  
Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar, S/N, Secretaria Unificada das Varas 

Cíveis da Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63) 3218-4569 - http://www.tjto.jus.br/ - 
Email: seci@tjto.jus.br 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0031365-11.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 
RÉU: LEANDRO FREIRE DE SOUZA 

EDITAL Nº 3335725 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA TERCEIROS - PRAZO DE 10 DIAS 

A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Meritíssima Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, etc 
FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 3ª Vara Cível tramita 
os autos 00313651120208272729 proposta por ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, CNPJ: 
32655445000104 em desfavor de LEANDRO FREIRE DE SOUZA, CPF: 01257779141, cujo objeto pretende a requerente, 
concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, a instituição de servidão administrativa para construção e 
instalação da Linha de Transmissão “230 kV Dianópolis II – Palmas Chapada I” Sendo o presente edital com a finalidade de 
intimar terceiros interessados para que tomem ciência dos termos da ação supramencionada (ART 34 dec 3365/41), bem como 
para que, querendo, possam impugnar a titularidade da área objeto da desapropriação ou requerer o que for de direito, no prazo 
de 10 dias, contados a partir do término do prazo do edital, que será afixado e publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, em data e horário certificados pelo sistema.  
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

PROCESSO 21.0.000017799-4 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Contratação de instrutor - Marlon Barbosa Silvestre 
 

 

Decisão Nº 3347, de 18 de agosto de 2021 
Trata-se de Projeto Básico 207 (evento 3845224), oriundo da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, o qual tem como 
objetivo a contratação de instrutor, o professor Marlon Barbosa Silvestre, portador do CPF nº 710.574.201-15, para realização 
do curso ACESSIBILIDADE NO EPROC, conforme Projeto Pedagógico presente no evento 3812234, na modalidade EAD, para 
magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, no dia 15 de setembro de 2021, com carga horário de 3 horas/aula, 
pelo valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). 
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Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral 
(evento 3862514) e comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3861284), nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 
13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pelo Senhor Diretor-Geral no 
evento 3862618, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 1º inciso IX do Decreto Judiciário n. 99/2013, publicado no 
Diário de Justiça 3045, de 7/2/2013, com vistas a autorizar a contratação direta do instrutor, professor Marlon Barbosa 
Silvestre, portador do CPF nº 710.574.201-15, para realização do curso ACESSIBILIDADE NO EPROC, presente no 
evento 3812234, a ser realizado na modalidade EAD, no dia 15 de setembro de 2021, para magistrados e servidores do Poder 
Judiciário Tocantinense, com carga horário de 3 horas/aula, pelo valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta 
reais), conforme Projeto Básico 207 DAFESMAT, constante no evento 3845224. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1102/2021, de 19 de agosto de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Luciana Costa Aglantzakis, matrícula nº 291050, relativas ao exercício de 

2021, marcadas para o período de 04/10 a 02/11/2021, para serem usufruídas em 03/11 a 02/12/2021, em razão de alteração de 
aquisitivo.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1103/2021, de 19 de agosto de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Gisele Pereira de Assunção Veronezi, matrícula nº 352451, relativas ao 

exercício de 2021, marcadas para o período de 19/10 a 17/12/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de 
interesse da administração.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1104/2021, de 19 de agosto de 2021 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Nilson Afonso da Silva, matrícula nº 175051, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 04/10 a 02/11/2021, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1989, de 19 de agosto de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 395/2021, que instituiu a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário; 
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CONSIDERANDO os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 incorporados à Estratégia Nacional do Poder 
Judiciário 2021-2026; 
CONSIDERANDO a Portaria TJTO nº 1862, de 29 dias do mês de julho de 2021, que instituiu o Laboratório de Inovação e dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins, denominado INTELECTUS-TO; 
CONSIDERANDO as deliberações constante no SEI nº 21.0.000009105-4. 
  
RESOLVE: 
Art. 1º  Designar os membros do Comitê Gestor da Inovação (CGI), responsáveis por gerir e deliberar sobre todas as ações do 
Laboratório de Inovação e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins (INTELECTUS-
TO), no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins: 
I – Desembargador PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, presidente do CGI; 
II – Juiz de Direito, JOSÉ EUSTÁQUIO DE MELO JÚNIOR, coordenador; 
III - Juiz Auxiliar da Presidência, MANUEL DE FARIA REIS NETO, membro; 
IV – Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, RONICLAY ALVES DE MORAIS, membro; 
V – Diretor Geral, JONAS DEMOSTENE RAMOS, membro; 
VI -  Diretora Executiva da Escola Superior da Magistratura Tocantinense – ESMAT, ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PRETTO, 
membro; 
VII – Coordenador de Gestão Estratégica e Estatística e Projetos, JOÃO ORNATO BENIGNO BRITO, membro; 
VIII - Diretor de Tecnologia da Informação, ERNANDES RODRIGUES DA SILVA, membro; 
IX – Coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental, LEILA MARIA DE SOUZA JARDIM, membro. 
§1º Nas ausências, afastamentos e/ou impedimentos legais, o presidente do CGI será substituído pelo juiz coordenador  e assim 
sucessivamente. 
§2º A secretaria do CGI obedecerá o disposto no art. 9º da Portaria TJTO nº 1862, de 29 dias do mês de julho de 2021. 
§3º Outras unidades e servidores (as) do Poder Judiciário do Tocantins poderão auxiliar o CGI, a depender de convocação do 
presidente do Comitê. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termo de homologação 
 

PROCESSO 21.0.000011575-1 

INTERESSADO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA, Divisão de Serviços Gerais 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 53, de 18 de agosto de 2021 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a aquisição de tapetes  a fim 
de atender o Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, a Lei 
10.520/2002, os Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a Portaria 
674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, ACOLHO as sugestões propostas pelo Senhor 
Diretor Geral (evento 3830855) e considerando-se a manifestação da ASJUADMDG (evento 3861365), HOMOLOGO o Pregão 
Eletrônico 54/2021 à empresa SRP TIE TAPETES - EIRELI, CPNJ 10.261.012/0001-23, quanto aos itens 1-12, no valor de R$ 
219.829,21 (duzentos e dezenove mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos), tudo conforme os itens 
mencionados no Resultado por fornecedor, Termo de adjudicação e Ata da Sessão (eventos 3859755, 3859759 e 3859762). 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DSG/DIADM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Editais 

Edital Nº 279 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 20.0.000017944-3  
ASSUNTO: Decisão Nº 2770/2021 - assinar contrato, entregar produtos e/ou apresentar defesa, no prazo de 05 dias 
Interessada: Empresa MJMB Distribuição de Produtos Saneantes - EIRELI, CNPJ/MF: 36.065.789/0001-06 
O Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos que o presente edital de notificação, visa 
dar conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 20.0.000017944-3, e, que, como não foi 
possível intimar pessoalmente a interessada, ficando desde já notificada, através deste edital, a Empresa MJMB Distribuição 
de Produtos Saneantes - EIRELI, CNPJ/MF: 36.065.789/0001-06, constando como endereço na Quadra 103 Sul, Rua SO - 09, 
nº 17 CEP 77015032 - Palmas - TO, do teor da Decisão ASJUADMDG Nº 2770 (evento 3795423), ficando ciente de que deverá 
"assinar o contrato, conforme item 16.1 do Edital nº 273/2020, Pregão Eletrônico nº 55/2020-SRP, 
providenciando a entrega dos produtos com brevidade, e, caso não seja possível a execução contratual, apresente defesa 
escrita sobre os fatos narrados, justificando a impossibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme apregoa o § 2° do 
art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sob pena das sanções supra mencionadas". Notifica-se, ainda, do Despacho 
ASJUADMDG Nº 51868/2021 (evento 3856428), a seguir transcrito: "Trata-se de adesão a  Ata de Registro de Preços 
nº 111/2020 (evento 3305040), oriunda do Pregão Eletrônico - SRP nº 55/2020, visando à contratação da empresa MJMB 
Distribuição de Produtos Saneantes - EIRELI, inscrita sob o CNPJ/MF: 36.065.789/0001-06, situada à Quadra 103 Sul, Rua 
SO - 09 nº 17, Palmas - TO, para aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal), para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins Em tramitação de praxe, por meio da Decisão Nº 2392 / 2021 - 
PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG (evento 3755366), foi autorizado a realização da despesa com emissão de Nota de 
Empenho no valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) em favor da contratada, conforme o quantitativo constante na 
planilha do evento 3730730, A Ata de Registro de Preços nº 111/2020 (evento 3305040), tem vigência de 12 (doze) meses, 
conforme Extrato (evento 3305041), contados a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrido em 21 de agosto de 
2020. Tendo em vista as informações contidas na CERTIDÃO 45599 (evento 3827407), encaminhem-se os autos à SPADG para 
que promova a notificação da Contratada sobre o teor da Decisão 2770 ASJUADMDG (evento 3795423), por EDITAL, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a fim de DAR-LHE CIÊNCIA e venha aos autos para assinar o contrato, conforme item 16.1 do Edital nº 
273/2020, Pregão Eletrônico nº 55/2020-SRP, providenciando a entrega dos produtos com brevidade, e, caso não seja possível a 
execução contratual, apresente defesa escrita sobre os fatos narrados, justificando a impossibilidade, pelo mesmo prazo, 
conforme apregoa o § 2° do art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sob pena das sanções supra mencionadas. Decorrido o prazo 
legal, com ou sem defesa, volvam-se os autos para análise e parecer da ASJUADMDG. Documento assinado eletronicamente 
por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 17/08/2021. Documento elaborado por mim, Juscilene Guedes da Silva, 
Secretária de Processos Administrativos da Diretoria-Geral- SPADG, matrícula 41472. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portarias 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1323/2021, de 19 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95886 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Seginaldo Pereira do Nascimento, Matrícula 361273, o valor de R$ 830,41, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 309,08, confo rme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 09/08/2021 a 
13/08/2021, com a finalidade de realizar a segurança em Júri no Fórum de Araguaína - TO, conforme solicitado pela referida 
comarca, de acordo com SEI nº 21.0.000020046-5.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1324/2021, de 19 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95946 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Josiane Mascarenhas Benicio de Mendonça, Matrícula 353405, o valor de R$ 
654,46, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
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conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 
18/08/2021 a 21/08/2021, com a finalidade de receber o treinamento inicial acerca dos processos de trabalho e rotinas a serem 
desenvolvidas na nova função que lhes será atribuída no novo setor de lotação, conforme processo SEI 21.0.000019940-8.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1325/2021, de 19 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95945 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Alessandra Ferreira Velasco de Miranda, Matrícula 353404, o valor de R$ 
654,46, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 
18/08/2021 a 21/08/2021, com a finalidade de receber o treinamento inicial acerca dos processos de trabalho e rotinas a serem 
desenvolvidas na nova função que lhes será atribuída no novo setor de lotação, conforme SEI 21.0.000019940-8.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1326/2021, de 19 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95755 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oderval Rodrigues Neto, Matrícula 353235, o valor de R$ 1.259,58, relativo ao 
pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Parana-TO, no período de 15/08/2021 a 21/08/2021, 
com a finalidade de conduzir servidores para realizar a substituição das impressoras e segmentação da rede, conforme SEI 
20.0.000001252-2.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1327/2021, de 19 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/95949 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Katia Menezes e Silva, Matrícula 352834, o valor de R$ 654,46, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 18/08/2021 a 21/08/2021, 
com a finalidade de receber treinamento inicial acerca dos processos de trabalho e rotinas a serem desenvolvidas na nova 
função que lhes será atribuída no novo setor de lotação, conforme SEI 21.0.000019940-8.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1328/2021, de 19 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/96103 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, DIRETOR FINANCEIRO, Matrícula 156546, o valor de R$ 
267,50, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 
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18/08/2021 a 19/08/2021, com a finalidade de participar de uma reunião com o Desembargador João Rigo Guimarães, com o 
intuito de despachar pendências e recolher assinaturas nas Relações Bancárias, conforme SEI 21.0.000009136-4.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1970/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de agosto de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 208/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000018216-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Heloísa Silva de Araújo Cunha?, que tem por objeto a contratação de empresa para ministrar 
o Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) 2021 – Turmas I e II, para magistrados e servidores do Poder Judiciário 
Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula 352356, como gestor do contrato nº 208/2021 e a servidora Mária 
Rúbia Gomes da Silva Abalém, matrícula 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 27/2018 
PROCESSO 18.0.000007075-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Nívia Alves Lacerda Fernandes 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 27/2018, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Nívia Alves Lacerda Fernandes, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 
3829919, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de 
Serviço Social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miranorte e Cidade de Miranorte; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 27/2018, aos Autos 
Administrativos 18.0.000007075-7, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
 DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 187/2020 
PROCESSO 20.0.000013748-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Maurício Monteiro Soares 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
1.1. Fica alterado, o item 5.3, da Cláusula Quinta, do Termo de Credenciamento nº 187/2020, firmado entre o Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e Maurício Monteiro Soares, a qual passará a vigorar, a partir da assinatura deste Termo, com a seguinte 
redação: 
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CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO: 
[...]; 
5.3. Dados bancários: 
Banco: Next/Bradesco - 237 
Agência: 7320 
Conta: 79154-7 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 64/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2021 
PROCESSO 21.0.000016190-7 
CONTRATO Nº 209/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: J A Santos Froza Comercio e Serviços de Informática - EIRELI. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para montagem de equipamento energia 
fotovoltaica ON-GRID. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 340.704,00 (trezentos e quarenta mil setecentos e quatro reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos serviços e dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101  
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 10/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2021 
PROCESSO 21.0.000017506-1 
CONTRATO Nº 198/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: MB Escritórios Inteligentes – Ltda 
OBJETO: Aquisição de mobiliários, poltronas, mesas e longarinas, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária 
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos mobiliários. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 10/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2021 
PROCESSO 21.0.000017512-6 
CONTRATO Nº 199/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Capelli & Capelli - Ltda 
OBJETO: Aquisição de mobiliários, poltronas, para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 8.043,00 (oito mil quarenta e três reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária 
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos mobiliários. 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO  - SRP Nº 61/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2020 
PROCESSO 21.0.000000543-3 
CONTRATO Nº 214/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Master Placas - EIRELI. 
OBJETO: Aquisição de placas em alumínio, aço inox, alto relevo, incluindo gravação de letreiros, para atender as necessidades 
do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 6.946,00 (seis mil novecentos e quarenta e seis reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O Presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no respectivo crédito orçamentário 
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 56/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 132/2020 
PROCESSO 20.0.000019546-5 
CONTRATO Nº 212/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Auto Mecânica Bransales Ltda – EPP 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de pneus novos para atender as demandas de 
manutenção dos veículos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 24.696,00 (vinte e quatro mil seiscentos e noventa e seis reais)?, 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos pneus. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2277 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
DATA DA ASSINATURA: 19 de agosto de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 14/2019 
PROCESSO 19.0.000028084-7 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e o 
Município de Santa Rosa do Tocantins 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 14/2019, por 
mais 36 (trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de 25/08/2021 a 24/08/2024, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 10/2019 
PROCESSO 19.0.000025375-0 
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COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins e o 
Município de Sampaio/TO 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Cooperação Técnica nº. 10/2019, por 
mais 36 (trinta e seis) meses, ou seja, pelo período de 27/08/2021 a 26/08/2024, perfazendo um total de 60 (sessenta) meses 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 337/2021 
PROCESSO 21.0.000018366-8 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Taís Ferreira Vieira Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR, destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Gurupi. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 340/2021 
PROCESSO 21.0.000019056-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Cintia Nunes dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de  Porto Nacional, Comarca de Natividade e Cidade de Santa Rosa do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 339/2021 
PROCESSO 21.0.000018496-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Karine Alves Feitosa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Miracema do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 310/2021 
PROCESSO 21.0.000018499-0 
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CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Neyla Francisca Cardoso Pereira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Arraias e Cidade de Arraias. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 343/2021  
PROCESSO 21.0.000019841-0CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Luana Trindade dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Miracema do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Miracema do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 333/2021  
PROCESSO 21.0.000019200-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Álen Pereira de Farias 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
PROCESSO 21.0.000000949-8 
CONTRATO Nº 2/2021 
DISTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DISTRATADA: Elizangela Cunha Lopes 
OBJETO: O presente Termo tem por objeto a rescisão do Contrato n.º 2/2021, que tem por objeto a contratação de profissional, 
em caráter temporário, para prestação de serviços como assistente social, para atender as demandas do contratante na 
respectiva área de conhecimento. 
DA RESCISÃO: A presente rescisão a ser efetivada no dia 21/08/2021 ocorre em virtude de solicitação da DISTRATADA por ter 
sido aprovada em concurso público, conforme eventos  3848773 e 3845183. 
DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2021. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 532/2021, de 19 de agosto de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe 
conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 
1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de 
servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/96168 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora EDINEIA ALVES DE SOUSA, matrícula nº 353317, CHEFE DE SECRETARIA, para, sem prejuízo 
de suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE TOCANTINÓPOLIS no período de 
10/10/2018 a 19/07/2021, com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva subst ituição.  
Art. 2º Revoga-se a PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 458/2021, de 30 de Julho de 2021.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Publique-se. Cumpra-se. 
ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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